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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  شرح الفتوى احلموية: الكتاب 

 محد بن عبد احملسن بن أمحد التوجيري

  شرح الفتوى احلموية
  مقدمة الشارح

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
نعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من إن احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، و

يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن 
  .حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا

  :أما بعد
د مع منت من متون العقيدة، وجرت العادة يف بداية مثل هذه لقاؤنا يف هذه الليايل سيتجد: معاشر األخوة

  :املتون هناك وقفات عامة
 على رأسه نار، -كما يقال-مع مؤلف هذا املنت، ولن أقف عنده كثريا، فهو علم : الوقفة األوىل

 وشهرته يف نطاق البشر، أشهر من أن يعرف، فهو اإلمام شيخ اإلسالم، تقي الدين علم األعالم، رافع
لواء السنة، قامع أهل البدعة، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين الدمشقي 

  .-رمحه اهللا-
ولد سنة إحدى وستني وستمائة يف مدينة حران يف بالد العراق، وهاجر به والده سنة ست ومخسني 

وترعرع وعاش يف بالد الشام، إىل أن وستمائة بعد هجوم التتار على بغداد، هاجر به إىل دمشق، ونشأ 
  . سنة مثان وعشرين وسبعمائة-رمحة اهللا عليه-تويف 

  : ابتلي بطائفتني، ابتلي بصنفني من الناس، عارضوه وناصبوه العداء-معاشر األخوة-هذا اإلمام 
ه وهؤالء عادوه من منطلق بدعي، وهؤالء هم أهل األهواء والبدع الذين جردوا جتاه: الصنف األول

، -رمحه اهللا-سيف العداوة، ووقفوا يف وجهه بكل ما أوتوا من قوة، وآذوه بشىت الوسائل، حيا وميتا 
ولعل إحدى املعارك اليت جرت بينه وبينهم، ابتدأت من تأليف هذا املنت الذي بني أيدينا، وهؤالء 

سانه وقلمه جتاه هذا حاربوه؛ ألنه خالفهم يف أصوهلم وبني ضالهلم واحنرافهم، وقضى حياته جهادا بل
  .الصنف
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 ممن ينتسبون إىل -ولألسف-وهؤالء الذين ملسنا وجودهم يف وقتنا احلاضر، فهؤالء : أما الصنف اآلخر
ببغاوات، يقولون ما ال يفهمون، وينطقون مبا ال يعلمون، ناصبوا : املعتقد الصحيح، ولكنهم كما قيل

أم رأوا بعض من ينتسب إىل هذا اإلمام، ويأخذ بأقواله، شيخ اإلسالم العداوة مببدأ فاسد، وذلك 
  .وأخطأ يف مفهومه لقول شيخ اإلسالم، فحملوا اإلمام تبعة هذا اخلطأ، وهذا مبدأ فاسد عقال وشرعا

؛ وذلك أن من -صلى اهللا عليه وسلم-ويكفي يف فساد هذا املبدأ، أنه يلزم على ذلك أن خيطأ الرسول 
 فهما خاطئا، وطبقها تطبيقا خاطئا، بل - صلى اهللا عليه وسلم -ص النيب الناس من فهم بعض نصو

 وذلك أن من الناس من فهم - عز وجل - كالم اهللا - عز وجل -يلزم من ذلك ختطئة كتاب اهللا 
 تبعة من فهم كالمه على غري مراده، فهو -هذا اإلمام-كالم اهللا على غري مراده، فال حيمل هذا الشيخ 

  . براءة الذئب من دم يوسفبريء من هذا
فسمي بالفتوى : أما اسم املنت الذي بني أيدينا، فاختلفت أمساء هذا املنت، وجاءنا ووصل إلينا بعدة أمساء

احلموية الكربى، ومسي باملسألة احلموية، ومسي احلموية، ومسي احلموية الكربى، واالختالف يف أمساء 
انب االعتقاد، هذا يكاد يكون منهجا عاما، قلما أن جتد كتب شيخ اإلسالم ورسائله، خاصة املتعلق جب

  له كتابا يف باب العقائد إال وله عدة أمساء، ما السبب يف ذلك؟
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. نعم، ما السبب؟ درء تعارض العقل والنقل وصلنا بعدة أمساء، نقض التأسيس، منهاج السنة، النبوات
ي يذكر له امسا، ابن القيم يذكر له امسا خمالفا، ابن ما السبب يف ذلك؟ يعين جتد مثال ابن عبد اهلاد

إن الشيخ مل : أخونا يقول. نساه، نعم: رجب يذكر له امسا ثالثا، فما السبب يف ذلك؟ أحد اإلخوان قال
أحسنت، ما كتبه شيخ اإلسالم يف باب االعتقاد مل يضع له هو أمساء ... يسم كتبه، ما السبب؟ ال

إنين مل أكتب يف هذا الباب ابتداء : كره وأشار إليه يف مناظرة الواسطية، قالوعناوين، السبب يف ذلك ذ
 فما هو إال إجابة لسائل، أو رد على -أي باب العقائد-وال حرفا واحدا، وكل ما كتبته يف هذا الباب 

باب العقائد كتب فيه : ، يقول-رمحهم اهللا-إن باب العقائد أحكمه السلف : مبطل، وذلك يقول
وشفوا وكفوا، وكل ما كتبته إما إجابة لسائل سألين، وإما رد على مبطل؛ وهلذا كان ال يضع السلف 

عناوين، فيجتهد تالمذته ومن أتى بعده يف وضع عنوان هلذه الرسالة أو هذا الكتاب، ولكن الذي استقر 
  ."الفتوى احلموية الكربى"عليه اسم هذه الرسالة اليت بني أيدينا، واشتهرت بذلك باسم 

ألا عبارة عن إجابة لسؤال كما ذكر الشيخ يف مطلع الرسالة، وتسميتها باحلموية نسبة إىل أن : الفتوى



 ورد إليه من محاه، وهذا ليس مبستغرب على رسائل الشيخ، فكثريا ما يطلق -كما ذكره أيضا-السؤال 
 السائلني الذين سألوا ، فهناك التدمرية، نسبة إىل"من سأل عن أصل املسألة"على بعض رسائله اسم 

الشيخ أن يكتب هلم هذه القاعدة وكانوا من أهل تدمر، أيضا والواسطية؛ ألن أهل واسط طلبوا منه أن 
  .يكتب هلم عقيدة أهل السنة واجلماعة، وهكذا احلموية
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ن عبد متييزا هلا عن الصغرى، ويف الواقع مل أعثر على من ذكر على ماهية الصغرى، سوى اب: الكربى
وله احلموية الكربى، واحلموية : "-وابن عبد اهلادي من تالمذة الشيخ-، قال -رمحه اهللا-اهلادي 
، -رمحه اهللا-ما هي هذه احلموية الصغرى؟ ال زالت جمهولة، أشار حممد عبد الرزاق محزة ". الصغرى

وى احلموية الصغرى وتبعه قصي حمب الدين اخلطيب يف تقدمة إحدى طبعات هذه الرسالة، إىل أن الفت
هي عبارة عن أصل هذه الفتوى، أجاب ا الشيخ وانتشرت بني الناس، مث أخذها الشيخ وزاد عليها 

  .زيادات، وأضاف عليها إضافات، فخرجت للناس باسم الفتوى احلموية الكربى
ل سنة مثان تكاد املصادر تتفق على أن تأليفها كان يف أول شهر ربيع األو: تاريخ تأليف هذه الرسالة

  .وتسعني وستمائة
هي ألفها الشيخ يف مسألة الصفات؛ للرد على مجهور األشاعرة؛ : موضوع هذه الرسالة: موضوعها

وهلذا حيسن أن نعطي نبذة عن مذهب األشاعرة يف باب الصفات؛ ألن هذه الرسالة تدور يف الرد على 
   .- وجل  عز-هذه الطائفة، خاصة يف الصفات اخلربية وصفة العلو هللا 

 املتقدمون منهم يثبتون الصفات اليت يسموا الصفات - عز وجل -مذهب األشاعرة يف صفات اهللا 
  .كصفة الوجه، واليدين: العقلية، والصفات اخلربية اليت جاءت يف القرآن

علما بأن األشاعرة خمتلفون يف عدد الصفات اليت يثبتوا، وأشار الشيخ إليه يف آخر هذه الرسالة، 
منهم من يثبت سبع صفات، ومنهم من يثبت مثان صفات، ومنهم من يزيد إىل أن يثبت مخسة عشر ف

صفة، لكن مجهور األشاعرة والذي استقر عليه هذا املذهب أم يثبتون سبع صفات، وينفون ما عداها، 
ج أهل السنة، يثبتوا باجلملة، وأقول باجلملة؛ ألن من الصفات اليت يثبتوا يثبتوا على خالف منه

كصفة الكالم، هم يثبتون يف اجلملة صفة الكالم، لكن حقيقة هذا اإلثبات خيالف إثبات أهل السنة، 
  وهذه الصفات السبع ما هي؟
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مجهور األشاعرة يثبتون هذه السبع . احلياة، والعلم، والقدرة، واإلرادة، والسمع، والبصر، والكالم
ن على هذه الصفات أيش؟ الصفات املعنوية أو صفات العقلية، صفات، وينفون ما عداها، يطلقو

يزعمون أن العقل أثبتها إضافة للسمع، وينفون ما عداها لزعمهم أن العقل مل يثبتها، فهم شاركوا 
اجلهمية يف جانب، وخالفوهم يف جانب، وشاركوا املعتزلة يف جانب، وخالفوهم يف جانب، شاركوا 

ما عدا هذه الصفات السبع، وهؤالء هم رءوس أهل التعطيل، ما عدا هذه املعتزلة واجلهمية يف نفي 
  .الصفات السبع، اجلميع يتفق على نفيها

خالفوا اجلهمية يف أيش؟ يف إثبات األمساء وإثبات هذه السبع صفات، وافقوا املعتزلة يف أيش؟ يف نفي ما 
 واألشاعرة يثبتون األمساء، األشاعرة ينفون عدا الصفات السبع، وإثبات األمساء، املعتزلة يثبتون األمساء،

ما عدا الصفات السبع، واملعتزلة ينفون مجيع الصفات، وخالفوا املعتزلة يف أيش؟ يف إثبات هذه الصفات 
  .السبع، هذا مذهب األشاعرة على وجه العموم، والذين توجه الرد عليهم يف هذه الرسالة

 ما بني -كما قال- يف جلسة أو يف قعدة - نقض التأسيسكما ذكر ذلك يف- ألفها -رمحه اهللا-الشيخ 
؛ ألنكم سترون أا مليئة بأيش؟ -رمحه اهللا-الظهر والعصر، وهذا يدل على سعة حفظ هذا اإلمام 

وردت يف نسخة هذه العبارة، ووردت يف نسخة أخرى : بالنقول، بل أحيانا يقارن بني النسخ، يقول
ات اهللا يف هذا اجلانب، وقد وصفه تالميذه والعلماء الذين عاصروه العبارة الفالنية، وهو آية من آي

وقرءوا عنه، بوصف ينبئ عن حدة ذكاء هذا الرجل الذي ما هو إال سبب من األسباب اليت حفظ اهللا 
  .ا عقيدة هذه األمة

  احملن اليت واجهت الشيخ يف تأليف احلموية
اإلسالم أبو العباس أمحد بن تيمية، وليس هذا من  يف مطلع هذه الفتوى، سئل شيخ -رمحه اهللا-يقول 
 وذلك يف سنة مثان وتسعني وستمائة، وجرى بسبب هذا اجلواب أمور -هذا من كالم الناسخ-كالمه 
  .وحمن
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كما أسلفت أن من أوائل املعارك اليت حصلت بينه وبني خصومه، بدأت بتأليف هذه الرسالة، وذكر 
العقود "، وابن عبد اهلادي يف "البداية والنهاية" يف -رمحه اهللا-ه احملن ابن كثري هذه احملن أو جزءا من هذ

، والسبب يا "احلموية"، وكثري ممن ترجم للشيخ يشري إىل احملنة اليت حصلت له بسبب تأليف "الدرية
أهل أخوان يف االبتالء اليت حصل هلذا اإلمام بسبب تأليف هذه الرسالة، أا نزلت كالصاعقة على 

البدع، وذلك أن مجهور األشاعرة مضى عليهم عشرات السنني وهم يرفعون لواء أيش؟ أهل السنة 
واجلماعة، يزعمون أن هم أهل السنة واجلماعة، وأم السد املنيع أمام املعتزلة وأمام اجلهمية، ويطلقون 



  .كاحلشوية، واسمة: على أهل السنة ألقابا
هؤالء هم أهل السنة واجلماعة، ومن هنا يكمن اخلطر يف هذا املذهب، وأصبح مطرد هذا عند الناس أن 

  .أنه املذهب الوحيد الذي اشتهر بأنه هو مذهب أهل السنة واجلماعة
 وأوضح للناس أن هذا املذهب خمالف ملذهب أهل السنة واجلماعة مجلة -رمحه اهللا-جاء الشيخ 

العدو اللدود ( القواعد اليت انطلق منها املعتزلة، وتفصال، بل القواعد اليت أسس عليها هذا املذهب هي
، فجن جنوم، خاصة وأنه دعم هذه الرسالة بالنقول اليت ال حصر هلا، يف بيان مذهب أهل )لألشاعرة

السنة واجلماعة املذهب احلق، وأنه خمالف ملا عليه مجهور األشاعرة، وأكثر من النقول عن األئمة 
إن كنت أيها األشعري حنفيا، فهؤالء أئمتك من األحناف : ربعة، فكأنه يقولاألربعة، وأتباع األئمة األ

خيالفون ما تذهب إليه يف األصول، وإن كنت شافعيا فهؤالء أئمتك خيالفون ما تذهب إليه يف األصول، 
وهكذا إن كنت حنبليا أو مالكيا، وإن كنت يف السلوك من أهل التصوف، فهؤالء املتقدمة من 

  . األئمة الذين تنتسب إليهم أيها الصويف خيالفونك يف هذه األصولاملتصوفني من
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أم ملا : -رمحه اهللا-وهلذا توا أمام هذه الرسالة، فما كان منهم إال أن واجهوا الشيخ كما ذكر 
لظلم عجزوا أن يسلكوا منهج أهل العلم مبقابلة احلجة باحلجة، والربهان بالربهان، جلئوا إىل طريقة أهل ا
والبهتان، وهي قابلوه بالعداء، نشروا بني الناس السمعة السيئة، وأشاعوا أن هذا الرجل جمسد، وأنه 

مشبه، وأنه ممثل، وأنه يريد إفساد عقيدة العوام، وسعوا به إىل القضاة، وأغروا نفوس القضاة والسلطان 
  ..سلمه من ذلك- عز وجل -عليه للوقيعة به، لكن اهللا 

أمحد بن جهبل (د هذا احلد، بل انربى بعضهم وألف رسالة وهو أمحد القاضي الشافعي ومل يقفوا عن
طبقات "، فألف رسالة للرد على شيخ اإلسالم يف هذه الفتوى، وهذه الرسالة ساقها السبكي يف )احلليب

ية فيما احلقائق اجللية يف الرد على ابن تيم"كاملة، وطبعت مستقلة طبعة قدمية، وطبعت باسم " الشافعية
وهذا ليس من وضع املؤلف، بل من وضع الناشر كما نص على ذلك، ". أورده يف الفتوى احلموية

  . أو أملح إىل هذا الرد-رمحه اهللا-مألها بالكذب واالفتراء والبهتان، وأشار الشيخ 
لعله يف " األجوبة املصرية على االعتراضات احلموية" املسمى -ذاك السفر العظيم املفقود-ولعل كتابه 

الرد على هذه الرسالة، لكن هذا الكتاب لألسف ال يزال مفقودا، وأشار هو إىل هذا الكتاب كثريا، 
، ذكر "األجوبة املصرية على االعتراضات يف الفتوى احلموية"وقد أجبنا عليه تفصيال يف جواب : قال

لقيم، وذكر ابن القيم أن ، وأشار إليه تلميذه ابن عبد اهلادي وابن ا"نقض التأسيس"ذلك يف مقدمة 
رمحه -، فالكتاب ضخم، والشيخ "منهاج السنة"، و"درء تعارض العقل والنقل"حجمه قريب من حجم 



، مث "جواب االعتراضات املصرية"تكملة هلذا الكتاب الكبري، فألف أوال " نقض التأسيس" ألف -اهللا
  ".بنقض التأسيس يف الرد على الرازي يف أساس التقديس"أكمله 
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  مقدمة املؤلف يف نصوص الصفات
: وهو جواب عظيم النفع جدا، فقال السائل إىل اآلن ما بدأ كالم الشيخ، كل هذا كالم الناسخ : يقول

ثُم { : وقوله تعاىل) ١(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : ما قولكم يف آيات الصفات كقوله تعاىل
مى إِلَى السوتانٌ اسخد يهصلى اهللا -إىل غري ذلك من آيات وأحاديث الصفات كقوله ) ٢(} اِء و 

  -إن قلوب بين آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن  ، -عليه وسلم 
  ــــــــــــــــــــــ

يالحظ أن السؤال يف أيش؟ حول نصوص الصفات، فاآلية األوىل يف صفة االستواء، اآلية الثانية يف صفة 
{ أمجع السلف على أن معىن : يقول ابن القيم) ٣(} ثُم استوى إِلَى السماِء { يف صفة ماذا؟ العلو، .. 

  .عال وارتفع: معناه) ٤(} ثُم استوى إِلَى السماِء 
إن قلوب بين آدم بني إصبعني من أصابع الرمحن احلديث رواه مسلم، أيضا إثبات صفة : احلديث الثالث

 وسيأيت الكالم على هذه األحاديث - عز وجل -بتت بصحيح السنة إثبات أيش؟ األصابع هللا خربية ث
  .وهذه النصوص
يضع اجلبار قدمه يف النار يف الصحيحني، ليس املقصود لذات : وهذا حديث. القدم: الصفة الرابعة

ء؟ ما مذهب الصفات اليت وردت يف هذه النصوص، إمنا املقصود جنس هذه النصوص، ما قول العلما
  :-رمحه اهللا-السلف؟ ما القول احلق فيها؟ فأجاب 

  احلمد هللا رب العاملني
  ــــــــــــــــــــــ

كل : "  ما يبدأ أجوبته باحلمدلة، وذلك للحديث احلسن الذي يف سنن أيب داود-رمحه اهللا-، وكثريا 
 كما يف خطبة احلاجة، يبدأ - والسالمعليه الصالة-وألنه " أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هللا فهو أبتر 

  .دائما باحلمد هللا
__________  

  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .١١:  سورة فصلت آية -) ٢(



  .٢٩:  سورة البقرة آية -) ٣(
  .٢٩:  سورة البقرة آية -) ٤(

)١/٨(  

  

اتبعوهم بإحسان، وما فيها ما قاله اهللا ورسوله والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين : قولنا
  .قاله أئمة اهلدى بعد هؤالء، الذين أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم

القول يف هذه الصفات ويف هذه النصوص، قولنا هو ما قاله اهللا ورسوله، وما قاله سلف األمة ممن : يقول
   ليس لنا فيها قول آخر- صلى اهللا عليه وسلم -تلقوا هذه النصوص عن الرسول 

  ــــــــــــــــــــــ
هذا اآلن جواب جممل، وسيمهد الشيخ قبل أن يبدأ يف تفصيل هذا اجلواب إىل إيضاح هذه القاعدة 

أن اإلنسان جيب عليه أن ينطلق يف هذا الباب من أيش؟ من كالم اهللا وكالم رسوله، وسيذكر : العامة
له، وما قاله أئمة اهلدى بعد هؤالء الذين أمجع أنه ال جمال لالجتهاد وال جمال للقياس يف هذا الباب، ما قا

  املسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وقول األئمة يف هذا الباب هل خيرج عن نصوص الكتاب والسنة؟
الكالم يف هذا الباب، أو : طيب ما فائدة رجوعنا إىل كالم األئمة؟ ملاذا الشيخ ما قال. ال: اجلواب

 ورسوله؟ أكد على قضية ما قاله اهللا ورسوله والسابقون األولون، وما القول يف هذا الباب ما قاله اهللا
  .قاله أئمة اهلدى

أحسنت، باب العقائد معاشر األخوة املصدر فيه عند أهل السنة واجلماعة الكتاب والسنة ال ... نعم 
ة يستدلون ثالث هلما، طيب إذن ما فائدة اإلمجاع؟ ما فائدة أحيانا داللة العقل؟ نالحظ أن أهل السن

على مسائل يف العقائد بأيش؟ بالعقل، وأحيانا بالفطرة، ما فائدة هذه األدلة؟ هذه األدلة يستفاد منها يف 
  :جانبني

)١/٩(  

  

لضبط الفهم، فكثري من أهل البدع يزعم أنه يستدل على بدعة بأيش؟ بنصوص الكتاب : اجلانب األول
رمحهم - من ضبط هذه النصوص وفق فهم السلف والسنة، وهلذا كل يدعي وصال بليلى، لكن ال بد

صلى اهللا عليه -؛ ألم هم الذين عاصروا الوحي، وهم أعلم الناس مبفهوم قول اهللا وقول الرسول -اهللا
؛ وهلذا ينبغي وجيب أن تضبط نصوص الكتاب والسنة وفق فهم السلف، ال يأيت كل إنسان -وسلم

ومفهوم هذا احلديث هذا األمر، وهذا هو الذي أوقع أهل ال، مفهوم اآلية هذه تلك، : ويتخبط ويقول



الضاللة وأهل االحنراف، أم اعتمدوا على أيش؟ على أفهامهم، نعم يستدلون أحيانا بنصوص من 
: القرآن، يستدلون أحيانا بنصوص من السنة، لكن وفق مفهوم من؟ وفق عقوهلم، ال، أهل السنة يقولون

ب والسنة بفهم السلف، هذه الفائدة األوىل إلمجاع السلف يف هذا ينبغي أن تضبط نصوص أهل الكتا
  .الباب

اآلن أي قضية من القضايا تثبت عندنا بشهادة كم؟ بشهادة عدلني، طيب . زيادة التأكيد: الفائدة الثانية
لو جاءنا يف املسألة أربعة شهود، لكن هل أصل املسألة وأصل القضية متوقف على ورود هؤالء األربعة؟ 
ال؛ وهلذا أصل القضية تثبت بشهادة عدلني، فعندنا املسألة ثبتت بالكتاب والسنة، لكن جميء اإلمجاع، 

  .جميء داللة الفطرة، وداللة العقل زيادة يف أيش؟ يف التأكيد، وهلذا يوردها أهل السنة

)١/١٠(  

  

عت من فالن، ثبتت لو حصلت عندنا جرمية، فجاء شاهدان وشهدا بوقوع هذه اجلرمية وأا وق: مثال
اآلن ولّا ما ثبتت؟ ثبتت، لو وجدت عندنا صور قرائن، تثبت هذه اجلرمية، أليس هذا فيه زيادة تأكيد؟ 

قرائن يستأنس ا، لكن ال تثبت ا أصل اجلرمية، واضح، كذلك عندنا اإلمجاع، وداللة العقل، : نقول
اب والسنة، وقول سلف األمة، الذين أمجع وداللة الفطرة، فالشيخ هنا يؤكد على أنه ال بد من الكت

املسلمون على هدايتهم ودرايتهم، نعم األئمة األربعة، السفيانان، احلمادان، الزهري، وبقية هؤالء 
أيش؟ استفاض بني الناس، األمة تناقلت هذا قرنا عن قرن، جيال عن جيل، أم أمة .. األئمة الذين 

رايتهم، وأن قوهلم يف هذا الباب قول يعترب حجة، وهذا هو اهلدى، أمجع املسلمون على عدالتهم ود
  .الواجب

اآلن الشيخ بدأ يف مجلة اعتراضية؛ ليبني األصل يف هذا الباب أن ينطلق من الكتاب والسنة ومن إمجاع 
  .السلف
  وهذا هو الواجب على مجيع اخللق يف هذا الباب وغريه: يقول

  ــــــــــــــــــــــ
 من باب أوىل، كمسألة األمساء والصفات، ملاذا؟ - عز وجل -قائد، وما يتعلق باهللا أي باب؟ باب الع

ملاذا مل يتوسع يف باب العقائد فيستخدم يف االجتهاد، يف القياس، كما عمل يف مسائل الفروع، أو 
  ، ملاذا؟)مسائل الفقه(املسائل العملية 

)١/١١(  

  



، فال جمال للقياس واالجتهاد، أن تقيس وجتتهد يف أمور نعم؛ ألن أمور العقائد أمور قائمة على الغيب
مشاهدة، وأمور حمسوسة أمور منظورة، لكن هذه أمور غيبية، فال جيوز القياس فيها واالجتهاد، أيضا 
القياس واالجتهاد حنتاج إليه مىت؟ إذا جدت مسائل نازلة، جلأ العلماء إىل أيش؟ إىل االجتهاد والقياس، 

 ورد فيها النص بالكتاب والسنة فال حاجة للقياس واالجتهاد؛ وهلذا مسائل الفروع أما املسائل اليت
كلما جدت نازلة، كلما حدثت حادثة حبث العلماء عن دليل عليها نص يف الكتاب أو ) املسائل الفقهية(

د فيها يف السنة، بعد ذلك إذا مل جيدوا أيش؟ اجتهدوا وقاسوا، لكن أمور العقائد حمكمة ال ميكن أن جي
مسألة، بل اتفقت الشرائع، اتفق األنبياء، اتفقت الكتب املرتلة على أصول العقائد، فال يزاد فيها وال 

 هذا األمر، هذا احلكم، مث - عز وجل -ينقص؛ وهلذا النسخ ميكن أن يدخل يف األحكام، يشرع اهللا 
ر قائمة على اخلرب، على الغيب، فال ينسخه حبكم آخر، أما أمور العقائد فال، ال يدخلها النسخ؛ ألا أمو

  .يدخلها النسخ
وهذا هو الواجب على مجيع اخللق يف هذا الباب وغريه، الواجب يف باب العقائد، وحىت يف باب : يقول

األحكام، يف املسائل العملية جيب عليهم أن يصربوا ويردوا على قول اهللا وقول الرسول، وقول سلف 
 باهلدى ودين واحلق، هذا هو التعليل، ملاذا نقتصر - صلى اهللا عليه وسلم -األمة، فإن اهللا بعث حممدا 

  .على الكتاب والسنة، وعلى ما قاله سلف األمة
فإن اهللا بعث حممدا باهلدى ودين احلق ليخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رم إىل صراط : يقول

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو { : وسراجا منريا، وأمره أن يقولالعزيز احلميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه 
فمن احملال يف العقل والدين، من احملال بالعقل والشرع أن ) ١(} إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومنِ اتبعنِي 

  يكون السراج املنري
  ــــــــــــــــــــــ

__________  
  .١٠٨:  سورة يوسف آية -) ١(

)١/١٢(  

  

 ا على أنه يستحيل أن يكون النيب صلى اهللا -رمحه اهللا-الحظوا عدة صفات يريد أن يؤكد الشيخ 
 أمهل جانب االعتقاد، أو قصر يف جانب االعتقاد، فاحتجنا معه إىل رأي فالن أو عالن، -عليه وسلم 

أيا ..  أو رأي اجلويين، أو رأي احتجنا معه إىل رأي الغزايل، إىل رأي أيب حامد الغزايل أو رأي الرازي،
 ترك شيئا من باب العقائد حيتاج - صلى اهللا عليه وسلم -يستحيل أن يكون النيب : كان، الشيخ يقول

  إىل أيش؟ إىل بيان، ملاذا؟



  .ذكر عدة أسباب 
ه  الذي أخرج اهللا ب-هذا التعليل األول-فمن احملال يف العقل والدين، أن يكون السراج املنري : يقول

، وأنزل معه الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما -هذا التعليل الثاين-الناس من الظلمات إىل النور 
، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إىل ما بعث به من الكتاب - هذا الثالث-اختلفوا فيه 
، وقد - هذا اخلامس -ة ، وهو يدعو إىل اهللا إىل سبيله بإذنه على بصري-هذا هو الرابع-واحلكمة 

  .أخرب أنه أكمل له وألمته دينهم وأمت عليهم نعمته
  ــــــــــــــــــــــ

 ترك - صلى اهللا عليه وسلم -هذه ستة، ستة أسباب ذكرها الشيخ يستحيل معها أن يكون الرسول 
  .باب اإلميان باهللا مهمال مل يبينه ومل يوضحه

  
تبارك الَّذي { :  وصفه بأيش؟ بأنه سراج منري يف قوله- عز وجل - أن يكون السراج املنري، اهللا: األول

وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجا { : عفوا نعم) ١(} ) ١(نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيرا 
ستضيء بنوره، فكيف تستضيء األمة بنوره يف آداب فكون السراج مبعىن أن األمة ت) ٢(} ) ٤٦(منِريا 

قضاء احلاجة، يف آداب النوم، يف آداب األكل، يف آداب النكاح، وال تستضيء بنوره يف أيش؟ يف باب 
  .العقائد، هل يقول هذا عاقل؟ هذا األمر األول

__________  
  .١:  سورة الفرقان آية -) ١(
  .٤٦:  سورة األحزاب آية -) ٢(

)١/١٣(  

  

أخرجهم من الظلمات إىل النور، من ظلمات أيش؟ ". الذي أخرج اهللا به الناس من الظلمات إىل النور"
من ظلمات الشرك إىل نور التوحيد، وهذا يستلزم أن يكون قد أحكم باب : كما ذكر املفسرون

الدخول يف االعتقاد، معاشر األخوة، اآلن الشيخ يؤسس يقعد هذه قواعد عامة، ينبغي على املؤمن قبل 
  تفاصيل أحكام العقيدة

أن يؤسس نفسه يف هذه القواعد؛ ألن هذه أسس وقواعد إذا فهمها اإلنسان وأدركها، سهل عليه بقية 
مسائل االعتقاد، بقية مسائل االعتقاد هي تطبيق على هذه القواعد، إذن كونه السراج املنري، وكونه 

  .الذي أخرج اهللا به الناس من الظلمات إىل النور
فَإِنْ { : وأنزل معه الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه، يف قوله تعاىل: األمر الثالث



 أمرنا أن نتحاكم إليه، فإذا كنا - عز وجل -فاهللا ) ١(} تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ 
يف مسائل الصالة، يف مسائل الصيام، يف : ئل العملية يف املسا-عليه الصالة والسالم-نتحاكم إليه 

يف البيع، والشراء، والنكاح، فمن باب أوىل أن نتحاكم إليه يف : مسائل احلج، بل حىت يف املعامالت
   .- صلى اهللا عليه وسلم -أيش؟ يف باب العقائد اليت هي متوقفة أصال على كالمه 

  نعم
كون هذا الكتاب الذي جاء به ) ٢(} لْحق ليحكُم بين الناسِ فيما اختلَفُوا فيه وأَنزلَ معهم الْكتاب بِا{ 
 حكما فصال بني الناس، فهو يف باب العقائد من باب أوىل أن حيكم ويفصل -عليه الصالة والسالم-

ازع، فإذا تنازعنا بني الناس فيما اختلفوا فيه يف باب العقائد، كذلك أمرنا أن نرجع إليه عند التن
واختلفنا يف مسألة عقدية، فالواجب أن نرجع إليه مباشرة، وأوىل من رجوعنا إليه يف أحكام البيع 

  والشراء، واضح؟
__________  

  .٥٩:  سورة النساء آية -) ١(
  .٢١٣:  سورة البقرة آية -) ٢(

)١/١٤(  

  

 صلى اهللا عليه - يدعو إليه أي شيء؟ النيب وأوىل ما". وهو يدعو إىل اهللا وإىل سبيله بإذنه على بصرية"
 أول ما يدعو إليه الناس إىل أي شيء؟ إىل أصول االعتقاد؛ وهلذا مكث يف مكة أكثر من نصف -وسلم 

الدعوة، مكث ثالثة عشر سنة يدعو الناس إىل أيش؟ إىل ال إله إال اهللا، إىل أصول االعتقاد، يؤسس يف 
وها وأدركوها، وتشبعت نفوسهم وقلوم منها، هاجر إىل املدينة وبدأ نفوس الناس هذه العقيدة، ملا فهم

{ : يف تفاصيل أحكام الشرع، وقد أخرب أنه أكمل له وألمته دينهم وأمت عليهم نعمته، وذلك يف قوله
يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي  

لَامالْإِس ا لَكُمينأكمل لألمة - صلى اهللا عليه وسلم -هل يقول عاقل أن النيب ! سبحان اهللا) ١(}  د
  !!دينها، لكن باب العقائد تركه ملتبس ومشتبه؟

__________  
  .٣:  سورة املائدة آية -) ١(

)١/١٥(  

  



 -النيب إذا كان ترك باب العقائد ملتبس ومشتبه فماذا أكمل؟ ماذا أكمل؟ أهم باب أهم شيء جاء به 
 صلى اهللا عليه - ما هو؟ باب العقائد، إذن فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن النيب -صلى اهللا عليه وسلم 

 -من زعم أن النيب : -رضي اهللا عنها- أكمل لألمة دينها، أصوال وفروعا؛ وهلذا تقول عائشة -وسلم 
يا أَيها * { ذا ال يقوله مسلم،  كتم آية، فقد زعم أن الرسول خان الرسالة وه-صلى اهللا عليه وسلم 

 هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبر نم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسرضي اهللا -وهلذا تقول ) ١(} الر
- قصته مع زيد قصة من خاصة خصوصياته -أيش؟-لو كان كامتا لشيء من القرآن لكتم : -عنها

، لكن ملا كانت وحيا من السماء بلغها للناس، تتلى إىل يوم القيامة، فهل ميكن -ة والسالمعليه الصال
  وهل يقول عاقل أنه ترك شيئا من باب العقيدة ملتبسا مشتبها على الناس؟

   ما جيب له منها وما جيوز وما ميتنع- عز وجل -صفات اهللا 
ل أن يكون هذا السراج املنري، هذا الذي أخرج حما-حمال مع هذا وغريه : يقول الشيخ بعد هذه املقدمة
 أن يكون قد ترك باب اإلميان باهللا والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم مييز بني -األمة من الظلمات إىل النور

  .ما جيب هللا من األمساء احلسىن والصفات العال، وما جيوز عليه وما ميتنع عليه
  ــــــــــــــــــــــ

 ما جيب هللا مثل، ما جيب هللا من - عز وجل -مدار النقاش يف هذه الرسالة صفات اهللا هذه املسألة اليت 
احلياة العلم، القدرة، اإلرادة، السمع، البصر، العلو، هذه جتب هللا، وما : الصفات، كصفات الكمال

ز أال كايء، الرتول، االستواء، هذه جائزة، جيوز أن يتصف ا، وجيو: جيوز عليه، مثل صفات الفعل
يتصف ا، لكن ملا ثبت النص بإثباا أثبتناه، ولّا ال، وما ميتنع عليه، ما هو الشيء املمتنع عليه؟ صفات 

  .النوم، الظلم، التعب، وحنو ذلك، كل صفة نقص فهي ممتنعة عليه سبحانه وتعاىل: النقص، مثل
__________  

  .٦٧:  سورة املائدة آية -) ١(

)١/١٦(  

  

  صل الدينفإن معرفة هذا أ
  ــــــــــــــــــــــ

أعمال ظاهرة، متثلها أركان اإلسالم : معرفة ماذا؟ باب العقائد، أصل الدين ألن الدين ينقسم إىل قسمني
اخلمسة، وأعمال باطنة، ميثلها ماذا؟ أركان اإلميان، أصول اإلميان الستة، جاءت جمتمعة يف حديث 

هذا جربيل ، :  يف آخر احلديث- صلى اهللا عليه وسلم -يب جربيل املشهور كما يف الصحيحني، قال الن
 الدين يشتمل هذا األمر، وأمور العقائد هي األصل، وهي األساس، فهل -أتاكم يعلمكم أمور دينكم 



تنفع األعمال الظاهرة والباطن فاسد؟ فلو جاءنا إنسان يصلي ويصوم وحيج وجياهد ويتصدق، لكنه ال 
ة، وال بالكتب، وال بالرسل، هل ينتفع؟ هذه حال املنافقني، الذين هم يف الدرك يؤمن باهللا، وال باملالئك

األسفل من النار، واألعمال الظاهرة أركان اإلسالم دليل على صحة هذا األمر، الذي هو الباطن، الذي 
  ..فإن معرفة هذا أصل الدين، فالدين قائم على هذا األساس: هو األصل؛ وهلذا يقول الشيخ

 الظاهرة، األعمال اليت نسميها األعمال العملية، ويسميها الفقهاء الفروع، هي كالبناء الظاهر، األعمال
  .أما العقائد فهي القواعد واألسس واألصول

)١/١٧(  

  

فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس اهلداية؛ ألنه ال ميكن أن يكون اإلنسان مهتديا وهو منحرف يف 
 اهلداية وأساس اهلداية، أن يكون اإلنسان يف عقيدته على وفق ما جاء مسألة من مسائل االعتقاد، فأصل

عن اهللا وعن رسوله، هذه هي اهلداية احلقة، نعم كونه يقصر يف بعض األعمال الظاهرة، هذا نقول أنه 
مقصر، مرتكب لكبرية، مرتكب لذنب، لكن كون املعتقد عنده صحيحا فهذا مهتد، فهو أساس اهلداية 

 وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، أفضل شيء اكتسبته هذه العقيدة،
 وذلك أن اإلنسان يرتقي يف - عز وجل -القلوب، وحصلته النفوس، وأدركته العقول، هو اإلميان باهللا 
 بل حىت ارتقاء يف درجة - عز وجل -درجات العلم واملعرفة واهلداية بقدر أيش؟ بقدر معرفته باهللا 

 فكلما كان باهللا أعرف، كان له أعبد وأخوف وأتقى؛ وهلذا أتقى اخللق قاطبة - عز وجل -لعبودية هللا ا
واهللا إين ألعلمكم باهللا وأتقاكم هللا : "  فقد قال يف صحيح البخاري- صلى اهللا عليه وسلم -من؟ النيب 

"  
  

  ــــــــــــــــــــــ

)١/١٨(  

  

أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا { أيش؟ عن هذا العلم فهذه التقوى وهذه العبادة فرع عن 
 -يعين اهللا ) ١(} ) ١١٦(فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِميِ ) ١١٥(ترجعونَ 
 - اإلنسان بال تكليف، ليش؟ هذا يتناىف مع الصفات احلقة هللا ال ميكن أن نترك هذا:  يقول-عز وجل 
 إذا كان اهللا متصفا بصفات الكمال، فال بد أن يكلف هذا العبد ذه العبودية، إذن فأعظم -عز وجل 

 وبقدر هذا النور يف هذا القلب - عز وجل -شيء حصلته هذه النفوس وهذه القلوب هي معرفة اهللا 



 حقا؛ وهلذا - عز وجل -ملعرفة، بقدر هذا األمر، يكون اإلنسان عابدا هللا الذي حصل بسبب هذه ا
أكثر الناس عبودية هللا، وأكثر الناس خشية هللا، وأكثر الناس خوفا من اهللا هم األنبياء، مث الذين يلوم، 

 من هذه األمة، - عز وجل - هم أعظم الناس عبودية هللا - صلى اهللا عليه وسلم -أصحاب النيب 
   .- عز وجل -لسبب أم أعرف الناس باهللا وا

فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول، وأفضل خلق اهللا بعد النبيني من هؤالء؟ أصحاب : يقول
أن أفضل الناس بعد النبيني هم :  هذه عقيدة أهل السنة واجلماعة- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

 املباركة، الذين اصطفاهم اهللا واختارهم لصحبة  هذه العصبة- صلى اهللا عليه وسلم -أصحاب النيب 
، فهم أفضل من حواري عيسى، وأفضل من -عليه الصالة والسالم-أفضل وأحب اخللق إليه املصطفى 

  .أصحاب موسى، وأفضل من أتباع نوح وأتباع إبراهيم، رضي اهللا عنهم وأرضاهم
الذي هو أفضل الرسل، الذي فيكيف يكون ذلك الكتاب الذي هو القرآن، وذلك الرسول : يقول

 مل حيكموا هذا -رضي اهللا عنهم-أكمل ألمته الدين، وأفضل خلق اهللا بعد النبيني الذين هم أصحابه 
  الباب اعتقادا وقوال؟

  ــــــــــــــــــــــ
__________  

  .١١٦-١١٥:  سورة املؤمنون آية -) ١(

)١/١٩(  

  

ومن احملال أيضا أن يكون : ينوا للناس أمور العقيدة، يقولاعتقاد مبعىن العلم، والقول أم تكلموا وب
 - علم أمته كل شيء اخلرءة، أو اخلراءة، وهذا ثبت يف حديث سلمان - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

: حىت اخلراءة، قال: نعم، قال: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال:  عندما سأله اليهودي-رضي اهللا عنه 
خلراءة، علمنا آداب قضاء احلاجة، فأمرنا أال نستقبل القبلة ببول وال غائط، نعم، علمنا كل شيء حىت ا

 صلى اهللا عليه -إىل آخره، فالنيب ... وأمرنا أال نستنجي باليمني، أو نستنجي بأقل من ثالثة أحجار 
  . علم أمته حىت قضاء احلاجة-وسلم 

: -عليه الصالة والسالم-، وقال هذا الرسول الذي علم أمته حىت آداب قضاء احلاجة: الشيخ يقول
تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك وهذا احلديث رواه ابن ماجة، 

ما بعث اهللا من نيب إال كان حقا عليه أن : واإلمام أمحد، وهو حديث صحيح، وقال فيما صح عنه أيضا
 يعلمه هلم واحلديث هذا أخرجه مسلم، وقال أبو يدل أمته على خري ما يعلمه هلم، وينهاهم عن شر ما

 وما من طائر يقلب جناحيه يف - صلى اهللا عليه وسلم - لقد تويف رسول اهللا - رضي اهللا عنه -ذر 



 -السماء إال ذكر لنا منه علما وهذا احلديث رواه اإلمام أمحد بسند صحيح، وقال عمر بن اخلطاب 
 مقاما، فذكر بدء اخللق حىت دخل أهل - صلى اهللا عليه وسلم - قام فينا رسول اهللا -رضي اهللا عنه 

  .رواه البخاري ومسلم. اجلنة منازهلم، وأهل النار منازهلم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه 
  ــــــــــــــــــــــ

 - صلى اهللا عليه وسلم -هذه األحاديث والنصوص اليت أوردها الشيخ للداللة على ماذا؟ أن النيب 
  .أكمل هذا الدين وأحكمه أصوال وفروعا، علما واعتقادا، قوال وفعال

حمال مع تعليله كل شيء هلم فيه منفعة يف الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم، : يقول
  .ويعتقدونه بقلوم يف رم ومعبودهم رب العاملني

  ــــــــــــــــــــــ

)١/٢٠(  

  

م هذا الباب ويترك هذا الباب، هذا ال يقوله عاقل، فضال أن يقوله مسلم يفهم يستحيل أنه حيكم هل
 عز وجل -ويعقل ما يقول، الذي معرفته وغاية املعارف، وعبادته أشرف املقاصد، إذا كانت معرفة اهللا 

تعلم ما  هي منتهى املعارف، اية املعارف، اية ما يعلمه اإلنسان، أفضل ما يعلمه اإلنسان أيش؟ أن ي-
يتعلق بربه ومعبوده، وعبادته اليت هي فرع عن أيش؟ عن معرفته؛ ألنه مهما يكن اإلنسان ال ميكن أن 

إن اإلنسان كلما كان باهللا أعرف كان له أعبد، : يعبد اهللا حقا العبودية وهو جاهل به، وسبق قلنا
ة الدعوة النبوية، وزبدة بل هذه خالص: وعبادته أشرف املقاصد، والوصول إليه غاية املطالب،يقول

 ما جيب له وما جيوز عليه، وما ميتنع عليه، هذه - عز وجل -الرسالة اإلهلية، دعوة الناس إىل معرفة اهللا 
 صلى اهللا - هذه هي زبدة دعوة النيب - صلى اهللا عليه وسلم -هي أيش؟ هذه خالصة دعوة النيب 

 أن يعلم الناس احلواشي، ويترك األصول، -م  صلى اهللا عليه وسل- فكيف ميكن للنيب -عليه وسلم 
كل هذا الكالم يريد الشيخ أن يقعد به ملا بعده، للرد على هؤالء، الذين تركوا كالم اهللا وكالم رسوله 
يف هذا الباب جانبا، واعتمدوا على عقوهلم، اعتمدوا على قول الرازي، على قول اجلويين، على قول 

  .تركوا الكتاب والسنةابن سينا، على قول الفارايب، و
-بل هذه خالصة الدعوة النبوية، وزبدة الرسالة اإلهلية، فكيف يتوهم من يف قلبه أدىن مسكة : يقول
 - صلى اهللا عليه وسلم - من إميان وحكمة، أال يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول -بقية: أي

  !!على غاية التمام؟
  ــــــــــــــــــــــ

 يترك يف باب العقائد شاردة وال واردة إال بينها، وبلغها أصحابه إلينا غضة طرية كما تلقوها، مبعىن أنه مل



من غري حتريف وال تبديل، إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن احملال أن يكون خري أمته وأفضل قروا 
  .قصروا يف هذا الباب، زائدين فيه أو ناقصني

)١/٢١(  

  

 ال ميكن أن يترك شيئا من باب - صلى اهللا عليه وسلم -عي أن النيب أنت سلمت م: الشيخ يقول اآلن
 صلى اهللا عليه -نعم النيب : العقائد دون أيش؟ أن يوضحها ويبينها للناس، طيب، رمبا يقول إنسان

 بينها، لكن ما وصل إلينا هذا البيان، وهذا ال يقوله من؟ أبرز من يقول هذا الكالم يقولونه -وسلم 
  م، وقد يقولونه بلسان مقاهلم، من يا أخوان؟بلسان حاهل

نعم، الرافضة، الذين يطعنون يف مجهور الصحابة، هم يزعمون أن الصحابة مجهور الصحابة ضلوا بعد 
 واحنرفوا وغريوا وبدلوا، بل منهم من زعم أم كفروا وارتدوا، طيب، - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

؟ هم هؤالء، فإذا طعن فيهم فقد طعن يف -صلى اهللا عليه وسلم-يب من الذي نقل لنا هذا الدين عن الن
 بني هذا األمر، لكنه ما وصل - صلى اهللا عليه وسلم -نعم النيب : أصل هذا الشرع، فقد يقول قائل

  .إلينا؛ وهلذا سنلجأ إىل عقولنا، الشيخ أراد أن يرد على هذا االحتمال الذي رمبا يرد لبعض الناس
من : د وقع ذلك منهم، ما هو؟ دائما يا إخوان، خذها قاعدة عامة يف كالم شيخ اإلسالمإذا كان ق: قال

 سعة علمه تكثر عنده اجلمل -رمحه اهللا-أراد أن يفهم كالمه فليفهم فقط الضمائر، هو الشيخ 
 أشبه بالكمبيوتر، فهو حييل بالضمائر، -رمحه اهللا-االعتراضية، ويكثر عنده الضمائر، إنسان عقله 

حييل على مسائل تقدمت، فإذا فهم اإلنسان هذه الضمائر، سهل عليه فهم كالم الشيخ، يف كل و
فإذا كان قد وقع ذلك منه، : كالمه، افهم هذه الضمائر على ماذا تعود، ويسهل عليك فهمها، فقوله

أوضح  يعين هو بني باب العقائد، - صلى اهللا عليه وسلم -من النيب : ذلك أيش؟ باب العقائد، منه
  فمن احملال أن يكون خري أمته، ومن: باب العقائد، فصل يف باب العقائد، يقول

)١/٢٢(  

  

 يف حديث عمران بن - صلى اهللا عليه وسلم -هؤالء؟ أصحابه، هذا بإمجاع املسلمني، لقول النيب 
 جاءت ولألحاديث الكثرية اليت" خري الناس قرين، مث الذين يلوم : " حصني كما يف صحيح البخاري

يف الثناء على أصحابه، واإلمساك عما شجر ووقع منهم؛ لئال يقع يف النفس عليهم شيء، ولقوله كما 
  "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه : " يف الصحيحني

، هذا لو جاء إنسان بعد زمن الصحابة، لو جاء من التابعني، من كبار التابعني وأنفق مثل جبل أحد ذهبا



اجلبل العظيم الذي يراه اإلنسان يف أي مكان من املدينة، أنفقه ذهب يف سبيل اهللا، ما بلغ يف األجر 
والفضل عند اهللا كنفقة أحد الصحابة مثل هذا الكأس، مد أو نصف مد من متر، أو أقط، أو شعري؛ 

 قدماه، يعين مقام أحد  ملقام أحدهم مع رسول اهللا تغرب فيه- رضي اهللا عنه -وهلذا قال ابن عباس 
تغرب قدماه يف هذا املوقف، خري من عبادة أحدكم لو عمر  :- صلى اهللا عليه وسلم -أصحاب النيب 

 إذن هذا الفضل وهذا الشرف ال ميكن أن يبلغه إنسان، كيف يكون هؤالء الذين هم خري -عمر نوح 
ل؟ زائدين فيه، أو ناقصني عنه، ال هذه األمة، وأفضل قروا قصروا يف هذا الباب؟ هل يقول هذا عاق

 استحالة هذا األمر يف األسطر الباقية، وباهللا التوفيق، وصلى اهللا -رمحه اهللا-ميكن، وسيوضح الشيخ 
  .وسلم على نبينا حممد

إن شاء اهللا سنستمر على أن الدرس ينتهي يف حدود عشرة، ونبقى يف حدود عشر دقائق إىل سبع دقائق 
  .نعم. سئلة املتعلقة باملوضوعلإلجابة على بعض األ

هل يوجد شروح للحموية؟ وما صحة الشرح املوجود : أحسن اهللا إليكم يا شيخ، هذا سؤال يقول: س
  اآلن يف بعض املكاتب؟

رمحة اهللا -أنا ال أعرف للحموية اآلن شرحا مطبوعا، سوى ما كتبه فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني : ج
 يف احلموية كما صنع مع التدمرية، -رمحه اهللا-س بشرح، إمنا صنع وهو لي" فتح رب الربية "-عليه

  .نعم. أخذ املفهوم العام للحموية وصاغه بأسلوبه؛ وهلذا قسمه هذه التقسيمات املعروفة

)١/٢٣(  

  

أحسن اهللا إليكم، نرجو من فضيلتكم بيان من املشايخ الذين تعلم على أيديهم شيخ اإلسالم ابن : س
  .، واهللا حيفظكم- تعاىلرمحه اهللا-تيمية 
هناك ذكر من ترجم للشيخ جمموعة من املشايخ الذين تتلمذ عليهم، ومن أبرز هؤالء والده، فإنه : ج

تتلمذ عليه، وخلفه يف درسه يف املدرسة السكرية، ووالده كان من كبار أئمة احلنابلة، وكذلك جده 
، فالشيخ نشأ يف أسرة علم، فوالده -ه اهللارمح-من؟ أبو الربكات صاحب املنتقى الذي شرحه الشوكاين 

  وجده، ووالد جده،
وأيضا إحدى جداته اليت يقال أن تيمية هذه امسها وتنسب هذه األسرة هلا، أا كانت أيضا طالبة علم، 
فهو نشأ يف هذه األسرة املباركة، وتتلمذ على يد والده وجده، وحفظ القرآن وعمره عشر سنوات، 

 قرابة عشرين سنة، جلس يف املدرسة السكرية، من الذي حيضرها؟ كان وجلس للتدريس وعمره
  .، نعم-رمحه اهللا-حيضرها كبار القضاة واألئمة 

إنين حضرت هذا الدرس، الدرس األول، ودونت الفوائد وامللح اليت قاهلا يف هذا : ويقول ابن كثري



  .نعم. الدرس، وقد تعجب الناس منه؛ ألنه أول درس خيلف والده فيه
-هذا هو الذي حيضرين اآلن من شيوخه، وذكر من ترجم له من شيوخه، ويعترب أيضا من أقرانه املذي 

  ".ذيب الكمال" صاحب -رمحه اهللا
  ؟ وهل هي لشيخ اإلسالم؟"الفتاوى املصرية"أحسن اهللا إليكم، ما هي : س
ليها مسحة املذهب هناك خمتصر الفتاوى املصرية، نعم للشيخ، لكن قد يستغرب اإلنسان أن ع: ج

رمبا ألفها يف أول حياته ملا كان متأثر كثريا مبذهبه املذهب احلنبلي، لكنه : احلنبلي، قال بعض العلماء
  .نعم. معروف أنه فيما بعد جترد، وصار له اختيارات خالف فيها أصحاب املذاهب األربعة

  سالمي يف هذا الزمان؟أحسن اهللا إليكم، ما مدى انتشار مذهب األشاعرة يف العامل اإل: س

)١/٢٤(  

  

أن مذهب العامة مذهب األشاعرة، األصل كما ذكر : أما على وجه العموم بني العامة، فال نقول: ج
األئمة والعلماء األصل يف الناس، يف عوام الناس أيش؟ صحة املعتقد، سالمة املعتقد، يبقى عندنا اخلاص، 

 شك أن مذهب األشاعرة منتشر، وعلى نطاق واسع، والكتب اليت تدرس يف اجلامعات ويف الدروس ال
لكن مما ساعد يف انتشاره أن الناس جلهلهم يعتقدون أن هذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة؛ وهلذا 

ناقشنا وناظرنا بعض هؤالء احملققني ملا قدموا هنا، أو التقينا م خارج هذه البالد، ملا ناظرناهم يف بعض 
واهللا لقد نشأنا :  إن هذا خالف مذهب أهل السنة، وهذا مذهب األشاعرة، قالوا:مسائل العقيدة، وقلنا

اليت " جوهرة التوحيد"فمثال . وتربينا وترعرعنا على أن هذه عقيدة أهل السنة؛ وهلذا رجع بعضهم، نعم
  .نعم. تدرس على نطاق واسع يف العامل اإلسالمي هي على مذهب األشاعرة

   هل يصح تكفري األشاعرة، رغم وجود علماء فيهم لوثة من هذا املذهب؟:أحسن اهللا إليكم، يقول: س
أمجع العلماء على عدم : الصحيح ال جيوز تكفري األشاعرة، بل حىت وال املعتزلة، شيخ اإلسالم يقول: ج

تكفري الثالث وسبعني فرقة، وإمنا الذين كفرهم العلماء من هذه الطوائف خاصة من املعطلة، هم اجلهمية 
  :الة، الذين قال ابن القيم فيهمالغ

شرح أصول " يف كتابه -رمحه اهللا-يعين كفرهم أكثر من مخسمائة، وذكر جزءا منهم اإلمام الاللكائي 
، أما األشاعرة فال جيوز تكفريهم، ومل يقل أحد من العلماء أم كفار، بل هم أقرب "اعتقاد أهل السنة

عين هذا، هم أهل بدع، مذهبهم مذهب ضال، مذهب طوائف املعطلة ألهل السنة، نعم، لكن ال ي
  .نعم. منحرف، خالفوا فيه نصوص الكتاب والسنة

  ما حكم من خرج عن السنة؟: أحسن اهللا إليكم، يقول هذا السائل: س

)١/٢٥(  



  

السؤال عام، كيف ما حكم من خرج عن السنة؟ من خرج عن السنة، خالف السنة اليت هي يف : ج
قل يل بربك من اقتصر على : شك أن هذا ال يصح له دين؛ وهلذا قال ابن حزممقابل القرآن، فال 

القرآن كم ستصلي؟ ستكتفي بركعة أول النهار وركعة آخر النهار، ويصدق عليك أنك صليت، وكم 
ستخرج من الزكاة؟ ألن هذه كلها ما وردت يف القرآن، أما إن أراد أنه خيالف السنة اليت هي يف مقابل 

 شك أن اتباع السنة من األمور اليت ينبغي للمؤمن أن يلتزمها، واملداومة على خمالفتها باب الواجب، فال
فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم { : خطر؛ وهلذا قال اإلمام أمحد

)١(} ) ٦٣(  
 صلى اهللا عليه - فالواجب على املسلم أن يقتفي أثر النيب -صلى اهللا عليه وسلم  -خمالفة هدي النيب 

 حىت أحيانا يف األمور املباحة؛ وهلذا ملا قال -رضي اهللا عنهم- يف كل شيء، كما كان الصحابة -وسلم 
هل مكة هلم يف تأبري النخل، أتى إىل املدينة ملا هاجر إىل املدينة وجدهم يؤبرون النخل، معروف أن أ

 - صلى اهللا عليه وسلم -ليسوا أهل زراعة، البلد ليست بلد زراعية، وأهل املدينة أهل زراعة، والنيب 
لو تركتم تأبري النخل، فهم مباشرة : ال يعرف شيئا عن الزراعة، رآهم يؤبرون يلقحون النخل، فقال

 فساد هذه الثمار، لكن، مسعنا سلموا ألمره، علما بأم يعلمون علم اليقني أن هذا سيترتب عليه أيش؟
:  يشتكون، قالوا- صلى اهللا عليه وسلم -ملا فسدت مثار املدينة تلك السنة، جاءوا النيب . وأطعنا

إذن أنتم أعلم : قلت لنا، قال: تركنا التأبري، ملاذا تركتم التأبري؟ قالوا: فسدت مثارنا، ما السبب؟ قالوا
  .....ر العادية، يف األمور املباحة، فما الظن جبانب العبادة، نعم إذا كان هذا يف األمو-بأمور دنياكم 

__________  
  .٦٣:  سورة النور آية -) ١(

)١/٢٦(  

  

إن هناك فائدة ثالثة إليراد أهل السنة : هل ميكن أن نقول: أحسن اهللا إليكم، يقول هذا السائل: س
  وليسوا بدعا من العلماء؟ألقوال السلف يف كتبهم وهي بيان أم متبعون ال مبتدعون، 

نعم وهذه داخلة يف الفائدة األوىل، فكوننا نلتزم منهج السلف يف فهم الكتاب والسنة، مبعىن أم : ج
إن أقواهلم ال خترج عن داللة الكتاب والسنة، يستحيل أن : ملتزمون بداللة الكتاب والسنة، وهلذا قلنا

كن كيف فهموا هذا النص، جيب علينا أن نفهمه كما خترج عن داللة الكتاب والسنة يف هذا الباب، ل
) ١(} بلْ يداه مبسوطَتان  { - عز وجل -فهمه هؤالء، وإال أن نفاة صفة اليدين يستدلون بقول اهللا 

ال هذا خطأ، اليد هي الصفة احلقيقية : معىن اليد القدرة، أو معىن اليد اإلرادة، حنن نقول: لكن يقولون



 كيف فهمت هذا؟ فهمناه وفقه ما فهمه - عز وجل - دليلكم؟ هذا دليلنا قول اهللا -  عز وجل-هللا 
ثُم  { - عز وجل -، فهموا من هذا النص أنه دليل على هذه الصفة، قول اهللا -رمحهم اهللا-السلف 

، نقول مث استوى على امللك، أو مث استوىل على العرش: هم يقولون معناه) ٢(} استوى علَى الْعرشِ 
هذا فهم خاطئ، فهم يستدلون ذه اآلية، حنن نقول نستدل ذه اآلية على إثبات صفة االستواء، كيف 

  . فسروا االستواء بأنه العلو واالرتفاع، نعم-رمحهم اهللا-فهمتم ذلك؟ ألن السلف 
ينفون ذكرت أن األشاعرة ينفون ما عدا الصفات السبع، فهل : أحسن اهللا إليكم، يقول السائل: س

  .بقية الصفات أو يؤولوا؟ أرجو التوضيح
__________  

  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ١(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٢(

)١/٢٧(  

  

إم ينفون ما عدا الصفات السبع، لكن هذا النفي هم يسمونه تأويال، : هذا مجهور األشاعرة قلنا: ج
كر أن أقسام الناس جتاه هذه الصفات ستة أقسام ترجع ومنهم طائفة تسميه تفويضا؛ وهلذا الشيخ سيذ

: فهم يسمونه تأويال، وإال لو جاء إنسان وقال... أهل التجهيل، وأهل التأويل، وأهل : إىل ثالثة أقسام
هذا كفر؛ ألنه أيش؟ : أنا ال أؤمن بأن اهللا استوى على العرش، ورد هذا النص هكذا بدون تأويل، نقول

تأويل هذه اآلية، وهو يف حقيقة األمر نفي لتلك الصفة، مسوه : هم ال يقولونرد وجحد آلية، لكن 
  .نعم، تأويال، يسموه تفويضا، مسوه ما شئتم، إمنا حقيقته النفي

  
إن اإلمجاع مستند يف باب العقائد، باعتبار أن اإلمجاع : أال ميكن أن يقال: أحسن اهللا إليكم، يقول: س

  ه أو ال؛ وألن األمة ال جتتمع على خطأ؟ال بد له من مستند سواء علمنا
إن اإلمجاع يف باب العقائد يستند إىل دليل، عرفناه أو ما عرفناه، األمة ال ميكن أن : ال شك، قلنا: ج

 صلى اهللا عليه - مسألة إجالس النيب -وإن كانت مسألة طويلة والبحث فيها-جتمع يف مسألة؛ وهلذا 
: لسلف هم اعتمدوا على أثر جماهد، من قال ا من السلف قالعلى العرش، من قال ا من ا-وسلم 

  .يستحيل جماهد واألئمة الذين وافقوا على هذا األمر إال أن يكون مستندهم نص لكن جهلوه
  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

)١/٢٨(  

  



  مذهب السلف يف الصفات
السالم على رسول اهللا، نبينا حممد عليه وعلى آله وصحبه بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا والصالة و

مث من احملال أيضا أن تكون : -رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة-قال املصنف :وسلم ومن وااله، أما بعد
 مث الذين يلوم، مث الذين - صلى اهللا عليه وسلم -القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيهم رسول اهللا 

 عاملني، وغري قائلني يف هذا الباب باحلق املبني؛ ألن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، يلوم، كانوا غري
فألن من يف قلبه أدىن حياة : وإما اعتقاد نقيض احلق، وقول خالف الصدق، وكالمها ممتنع، أما األول

 أكرب وطلب للعلم، أو مة يف العبادة، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة احلق فيه
مقاصده، وأعظم مطالبه، أعين بيان ما ينبغي اعتقاده، ال معرفة كيفية الرد وصفاته، وليست النفوس 

الصحيحة إىل شيء أشوق منها إىل معرفة هذا األمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة ادية، فكيف يتصور مع 
ولئك السادة يف جمموع  أن يتخلف عنه مقتضاه يف أ-الذي هو أقوى املقتضيات-قيام هذا املقتضى 

عصورهم؟ وهذا ال يكاد يقع من أبلد اخللق وأشدهم إعراضا عن اهللا، وأعظمهم إكبابا على طلب 
  !الدنيا، والغفلة عن ذكر اهللا، فكيف يقع من أولئك؟
  ــــــــــــــــــــــ

ه وصحبه، عليه احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على سيدنا وإمامنا حممد بن عبد اهللا، وعلى آل
  .وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم

قبل أن نبدأ يف درس اليوم، سبق يف الليلة املاضية أن ذكرت أن ابن كثري دون الدرس األول لشيخ 
أن تاج الدين، الشيخ تاج الدين الغزايل هو الذي دون " البداية والنهاية"اإلسالم، والصحيح أنه نقل يف 

  .رأى فيه من امللح والعجائبهذا الدرس؛ ملا 
...................................................................................................

.........  
  ــــــــــــــــــــــ

 يف الرد على من زعم أن السلف يف القرون -رمحه اهللا-ال زال كالم الشيخ : أقول وباهللا التوفيق
 كانوا مقصرين يف بيان ما جيب - صلى اهللا عليه وسلم - ويف مقدمة هؤالء أصحاب النيب املفضلة،

  مث من احملال أيضا أن تكون: اعتقاده، يقول

)١/٢٩(  

  

القرون الفاضلة، والقرون الفاضلة كما ذكر باألمس هي ما ثبت يف صحيح البخاري من حديث عمران 
خري : ويف رواية-خري أميت :  قال- اهللا عليه وسلم  صلى- أن النيب - رضي اهللا عنه -بن حصني 



قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم واختلف أهل العلم يف حتديد القرن، فذهب بعضهم إىل -الناس 
أن القرن عشرون سنة، وذهب آخرون إىل أن القرن ثالثون، وبعضهم قال أربعون، إىل أن بلغوا مائة، 

ن األول هم الصحابة، والقرن الثاين الذين يلوم التابعون، والثالث تابعوهم، القر: ومن العلماء من قال
  .القرن األول هم الصحابة، والقرن الثاين هم أبناؤهم، والثالث أبناء أبنائهم: ومنهم من قال

 إىل أن املراد بالقرن هم أهل زمان واحد متقارب، اشتركوا يف أمر -رمحه اهللا-وذهب احلافظ ابن حجر 
 ذهب -رمحه اهللا- األمور املقصودة، كل أهل زمان اشتركوا يف أمر يعترب هذا قرن، شيخ اإلسالم من

إىل أن االعتبار يف القرون الثالثة مجهور أهل القرن، فجمهور الصحابة الذين توفوا يف زمن اخللفاء 
، يف -رضي اهللا عنهم-األربعة، ومجهور التابعني أي أكابر التابعني الذين توفوا يف آخر عهد الصحابة 

هم من كانوا يف أواخر القرن الثاين وأوائل القرن : آخر زمن صغار الصحابة، والقرن الثالث قال
 الشيخ عبد العزيز، إىل أن القرن األول هم الصحابة، -رمحه اهللا-الثالث، والذي رجحه مساحة شيخنا 

  .ا جيمع األقوال كلهاوالقرن الثاين هم التابعون، والقرن الثالث تابعوهم، ولعل هذ
 صلى -مث من احملال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول اهللا : -رمحه اهللا-يقول 

 مث الذين يلوم، مث الذين يلوم، كانوا غري عاملني وغري قائلني يف هذا الباب باحلق -اهللا عليه وسلم 
ن السلف يف هذا الباب، باب العقائد، يلزمه أن يكون أن إن اخللف أعلم م: الزم من قال: املبني، يعين

  الصحابة أو القرون املفضلة كانوا غري قائلني وغري عاملني، نعم، ملاذا؟

)١/٣٠(  

  

ألن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض احلق وقول خالف : التعليل يقول الشيخ
ني، أو غري عاملني، يلزمه أحد أمرين ال ثالث هلما، األمر الصدق، يعين من زعم أن السلف مل يكونوا قائل

إما عدم أيش؟ العلم والقول، مبعىن أم غري عاملني ذا األمر، ومل يقولوا يف شيء من هذا الباب، : األول
وإما أم يعتقدون نقيض قول احلق، وقالوا يف هذا الباب خبالف قول الصدق، وكالمها ممتنع، ال ميكن 

ما هو األول؟ عدم : األحوال أن يكون الصحابة على تلك احلال، طيب، ملاذا؟ يقول أما األولحبال من 
  فألن من يف: العلم والقول، يقول

قلبه أدىن حياة وطلب للعلم، أو مة يف العبادة، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه، ومعرفة 
  احلق فيه

بة للعلم وميل للعبادة، سيكون أعظم مقاصده ماذا؟ معرفة أكرب مقاصده، اإلنسان الذي يف قلبه أدىن حم
  . بأمسائه وصفاته، هذه من أجبديات األمور بالنسبة له- عز وجل -اهللا 

وهذا سيأيت الكالم عليها . أعين بيان ما ينبغي اعتقاده، ال معرفة كيفية الرد وصفاته: يقول الشيخ



 الصفات، كله جيور على أيش؟ بيان املعىن وليس الحقا، أن الكالم، كالم الصحابة وكالم السلف يف
  .بيان الكيفية

 عز وجل -اإلنسان الذي يف قلبه أدىن حمبة للعلم وميل للعبادة، سيكون أعظم مقاصده ماذا؟ معرفة اهللا 
  . بأمسائه وصفاته، هذه من أجبديات األمور بالنسبة له-

وهذا سيأيت الكالم عليها . فية الرد وصفاتهأعين بيان ما ينبغي اعتقاده، ال معرفة كي: يقول الشيخ
الحقا، أن الكالم، كالم الصحابة وكالم السلف يف الصفات، كله جيور على أيش؟ بيان املعىن وليس 

  .بيان الكيفية

)١/٣١(  

  

وليست النفوس الصحيحة إىل شيء أشوق منها إىل معرفة هذا األمر، النفوس السليمة املؤمنة : ويقول
راض الشهوات والشبهات، ليس لديها شيء أعظم وأشوق من أن تعرف هذا األمر، الذي الساملة من أم

  .هو ما جيب هللا، وما جيوز عليه وما ميتنع
هذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، يعين هذا ليس مبكتسب، فهذا الناس مفطورون عليه، فكيف : يقول

هنا أن يكون البحث عن هذا الباب، يتصور مع قيام هذا املقتضى، ما هو هذا املقتضى، اإلشارة 
والسؤال عنه ومعرفة احلق فيه أكرب مقاصده، وأعظم مطالبه إىل آخره، هذا هو اآلن املقتضى، هذا قائم 
بالنسبة للصحابة وال ال، قائم، إن أعظم شيء بالنسبة هلم معرفة هذا الباب والسؤال عنه، إذا كان هذا 

 أن يتخلف عنه مقتضاه، الذي هو العلم - املقتضياتوهو من أقوى-املقتضى موجود، فيستحيل 
والقول واضح، أن يتخلف عنه مقتضاه يف أولئك السادة يف جمموع عصورهم، هذا ال يكاد يقع من 
أبلد اخللق، وأشدهم إعراضا عن اهللا، وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا، والغفلة عن ذكر اهللا، فكيف 

 ممن أخذت الدنيا جل اهتمامه، وصرف جل وقته يف طلب الدنيا يقع من أولئك؟ إذا كان هذا ال يقع
وما يتعلق به، فكيف بأولئك اجليل، الذين مههم األساس اهللا والدار اآلخرة، طلقوا الدنيا بالثالث، هذا 

هذا أمر مستحيل، يعين غري قابل : ال ميكن أن يتصور من هؤالء حبال من األحوال؛ وهلذا الشيخ قال
 والعطاء، األمور املستحيلة ال تطرح للنقاش، اليت تطرح للنقاش األمور احملتملة أيش؟ للنقاش واألخذ

  .هذا األمر مستحيل، وال يدور يف خلد مسلم، نعم: فيقول
وأما كوم كانوا معتقدين فيه غري احلق، أو قائلني، فهذا ال يعتقده مسلم وال عاقل، أرث حال القوم، 

  مث
أكثر من أن ميكن سطره يف هذه الفتوى، أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه الكالم عنهم يف هذا الباب 

  .وتتبعه، نعم



)١/٣٢(  

  

: أن يكونوا اعتقدوا نقيض احلق، وقالوا يف هذا الباب خالف الصدق، يقول الشيخ: االحتمال الثاين
-ب النيب وهذا االحتمال الثاين أشد استحالة من االحتمال األول، وال ميكن هذا أن يقع من أصحا

؛ ألنه لو افترض أن هذا واقع منهم؛ لكانت األمة يف ضالل من ذاك الوقت إىل -صلى اهللا عليه وسلم
ال ميكن أن يقول هذا أو يعتقده مسلم عرف حال القوم، بل ال يقوله عاقل، : يومنا هذا؛ وهلذا قال

م وهلم باعهم يف علم هذه األمور هل ختفى على أولئك أهل الكالم؟ هؤالء الذين هلم شهر. طيب
: الكالم، هل خفي عليهم هذا األمر؟ الواقع أم حتريوا يف األمر، ملا وجهوا ذه احلجة الظاهرة، قيل هلم
هل الصحابة عرفوا هذا األمر أم ما عرفوا؟ هذه املقدمات العقلي، هذه املقدمات املنطقية اليت جعلتموها 

هل علمها الصحابة؟ هل قالوا ا؟ بقوا متحريين يف األمر، هي األصل، وبنيتم عليها مسائل االعتقاد، 
 فقد نقل عن شيخ اإلسالم أنه -عفا اهللا عنا وعنه-لكن ممن حبث عن عذر وخمرج اجلويين إمام احلرمني 

ألم انشغلوا باجلهاد والقتال : أن الصحابة مل يعرفوا هذا األمر، يعين صرح ذا الشيخ، ملاذا؟ قال: قال
 ينشغلون -سبحان اهللا-اهللا، لكن هذا عذر حقيقة يعين ال ميكن أن يكون له أدىن وجاهة، يف سبيل 

بالقتال واجلهاد عن أعظم األصول، عن أساس الدين، عن جانب االعتقاد، هذا ال ميكن، وسيأيت مزيد 
  .عم يف هذا الباب كانوا أعلم وأحكم وأسبق، ن-رمحهم اهللا-يف األسطر التالية، لبيان أن السلف 

)١/٣٣(  

  

مث الكالم عنه يف هذا الباب أكثر من أن ميكن سطره يف هذه الفتوى، نعم؛ ألن : -رمحه اهللا-قوله 
سأقتصر ذه الفتوى على أهم ما حيصل به : الفتاوى غالبا ما تكون خمتصرة؛ وهلذا الشيخ يقول

: ملاذا؛ ألن هذه فتوى يقولاملقصود؛ وهلذا سيذكر فيما بعد أنه جتنب عرض شبه هؤالء، واجلواب عنها 
ومن أراد معرفة كالم األئمة يف هذا الباب بتوسع، فلريجع إىل مظانه، ومن مظان ذلك ما ذكر مثال 

 يف كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، فقد حرص على مجع -رمحه اهللا-اإلمام الاللكائي 
قاد، كذلك ما نقله اإلمام أبو عبد اهللا بن بطة يف أقوال سلف األمة، من الصحابة والتابعني يف باب االعت

كتابه اإلبانة الكربى، أيضا ما ذكره اإلمام عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف كتابه السنة، فهؤالء وغريهم عنوا 
  .بنقل كالم األئمة يف باب االعتقاد، نعم

ياء، ممن مل يقدر قدر السلف، وال جيوز أيضا أن يكون اخلالفون أعلم من السالفني، كما يقوله بعض األغب
بل وال عرف اهللا ورسوله واملؤمنني به حقيقة املعرفة، املأمور ا من أن طريقة السلف أسلم، وطريقة 

اخللف أعلم وأحكم، فإن هؤالء املبتدعة الذين يفضلون طريقة اخللف على طريقة السلف، إمنا أتوا من 



لفاظ القرآن واحلديث، من غري فقه لذلك، مبرتلة األميني حيث ظنوا أن طريقة السلف هي جمرد اإلميان بأ
وأن طريقة اخللف هي ) ١(} ومنهم أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي { : الذين قال اهللا فيهم

  استخراج معاين النصوص املصروفة عن حقائقها بأنواع اازات، وغرائب اللغات
  ــــــــــــــــــــــ

__________  
  .٧٨:  سورة البقرة آية -) ١(

)١/٣٤(  

  

نعم، هذه العبارة اشتهرت عن هؤالء املتأخرين من أهل الكالم، هؤالء ملا وجهوا ذه اآلثار الكثرية، 
: والكم اهلائل عن سلف األمة، اليت ختالف ما قعدوه، وذهبوا إليه، وجدوا هذه العبارة خمرج هلم، فقالوا

سلف أسلم، وطريقة اخللف أعلم وأحكم، قبل أن نبدأ يف مفهوم هذه العبارة، وما سيترتب طريقة ال
طريقة السلف أسلم، من : عليها، ال بد من اإلشارة إىل ضابط السلف، وضابط اخللف، هم قالوا اآلن

  :هم هؤالء السلف؟ اختلف يف ذلك إىل ثالثة أقوال 
   .- صلى اهللا عليه وسلم -ب النيب من ذهب إىل أن السلف هم أصحا: القول األول
 صلى اهللا عليه -إن السلف هم أصحاب القرون املفضلة الذين امتدحهم النيب : من قال: القول الثاين

  . فجمهور من عاش يف القرون املفضلة هم السلف-وسلم 
 -م  صلى اهللا عليه وسل-إن السلف كل من كان على مثل من كان عليه النيب : قال: القول الثالث

وأصحابه، وال حد زمين هلذا املفهوم؛ ولعل القول الوسط من ذهب إىل أن السلف هم مجهور من عاش 
  يف القرون املفضلة، ويدخل يف هؤالء

 واملشهورون من األئمة كاألئمة األربعة؛ - صلى اهللا عليه وسلم -ويف مقدمتهم أصحاب النيب 
ر من عاش يف هذه القرون املفضلة؛ ألن من عاش وإسحاق بن راهوية والسفيانان وغريهم، أقول مجهو

يف هذه القرون ممن عاش يف هذه القرون من خالف منهج السلف، فيالحظ مثال أن بوادر التشيع وبداية 
اخلوارج ظهرت يف وقت مبكر، كذلك بدعة اإلرجاء، كذلك بدعة القدرية ظهرت يف وقت مبكر، 

  .لكن كان الغلبة يف هذه القرون لسلف األمة

)١/٣٥(  

  



وال : أما اخللف، فلم أقف حقيقة على ضابط حمدد، سوى ما أشار إليه شيخ اإلسالم بعض أسطر، قال
سيما واخللف ضرب من املتكلمني الذين كثر اضطرام إىل آخره، اخللف يف اللغة هو املتأخر يف 

 { - عز وجل -ال اهللا الظهور، وغالبا ما ورد هذا اللفظ يف القرآن، بإسكان الالم يف معرض الظن، فق
) ٢(} فَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُوا الْكتاب { ) ١(} فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ * 

  ويقول لبيدة اللبيب
  ذهب الذين يعاشوا يف أكنام

  وبقيت يف خلف كجلد األجرب
 معرض الذم، فاخللف واخللف هؤالء هم من كان منهجهم فيقول العلماء بإسكان الالم غالبا ما يأيت يف

يف باب االعتقاد على خالف منهج السلف، طيب ملاذا مسوا خلف؟ ألن هذا الضرب من الناس مل يظهر 
ظهرت بوادر البدع يف القرون املفضلة، لكن هذه البدع مل . إال متأخرا بعد انقضاء القرون الثالثة، نعم

 ومل يكن هلا مؤلفات بالشكل الواسع، إال بعد انقضاء القرون املفضلة، فكأم تتسع ومل يكن هلا كيان،
  .ظهروا متأخرين، فسموا خلف بالنسبة للسلف؛ ألن السلف يف اللغة هو املتقدم يف الزمن

نعود إىل هذه العبارة طريقة السلف أسلم، وطريقة اخللف أعلم وأحكم، أوال حيسن هناك التنبيه، أن 
طبوعة للفتوى احلموية، وردت هناك عبارة بعد هذه العبارة، وهي العبارة اليت جاءت بعد جل النسخ امل

  هذه العبارة، وإن
كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء، قد يعين ا معىن صحيحا، يف الواقع وبعد البحث 

  :اليةوالتتبع، وجد أن هذه العبارة مدسوسة يف كالم شيخ اإلسالم، وذلك لألمور الت
__________  

  .٥٩:  سورة مرمي آية -) ١(
  .١٦٩:  سورة األعراف آية -) ٢(

)١/٣٦(  

  

أن ابن عبد اهلادي الذي : أن هناك تسع نسخ خطية للحموية مل ترد ا هذه العبارة، األمر الثاين: أوال
العبارة، فيما هم تلميذ شيخ اإلسالم، ساق يف كتابه الكواكب الدرية جزء من احلموية، ومل ترد هذه 

أن هذه العبارة : أا باطلة بكل املعاين، وليس هلا خمرج صحيح، األمر الرابع: أورده، األمر الثالث
وجدت تعليقا على النسخة احلجرية، اليت طبعت ألول مرة ملا طبعت احلموية، قدمية طبعت يف اهلند، 

ا احلموية، اعتمدوا على هذه النسخة، وجدت هذه العبارة تعليق يف اهلامش، فلعل الناشرون الذين طبعو
  وأدخلوا هذه العبارة يف صلب كالم شيخ اإلسالم،



نعود إىل معىن هذه الكلمة اليت اشتهرت عن املتأخرين، . ظنا منهم أا من كالم شيخ اإلسالم، طيب
يقة ماذا يعنون ذه الكلمة، طر. السبب يف ذكر هذه العبارة، أم وجدوها خمرج هلم، طيب: قلنا

  .السلف أسلم، وطريقة اخللف أعلم وأحكم
إن طريقة السلف هي :  نصوص، فقالوا- عز وجل -زعموا أن السلف فوضوا معاين النصوص إىل اهللا 
 - عز وجل -ألن هذه العبارة هذا اللفظ مثال قول اهللا : التفويض، والتفويض أسلم، أليش أسلم؟ قالوا

 } كبر هجقَى وبيحيتمل عدة احتماالت، حيتمل كذا، وحيتمل كذا، وحيتمل كذا، كونك : اقالو)١(} و
هذه هي طريقة السلف، : تفوض املعىن إىل اهللا، هذا أسلم؛ ألنك رمبا ختتار معىن بيكون خطأ، وقالوا

  طريقة السلف فوضوا معاين نصوص الصفات إىل اهللا
__________  

  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ١(

)١/٣٧(  

  

أنك :  كذب وافتراء على السلف، ما معىن التفويض، معىن التفويض-كما سيأيت- وهذا -عز وجل 
 فتقول - عز وجل -تنفي املعىن احلق الظاهر من هذا النص ماشي، مث تفوض معىن اآلية والنص إىل اهللا 

 عز وجل -هللا هذه اآلية ال تدل على إثبات اليدين ) ١(} لما خلَقْت بِيدي  { - عز وجل -قول اهللا 
هذا هو التفويض، وهذا هو الذي سلكه السلف، :  إذا ماذا تدل؟ اهللا أعلم مبراده يف هذه اآلية، قالوا-

  .وهذا هو األسلم، طيب
طريقة اخللف أعلم وأحكم، ليست أسلم، لكن أعلم وأحكم، ما هي طريقتهم؟ : وطريقة اخللف قالوا

كما -اين، وأولوها صرفوها إىل املعاين، اليت تتفق مع أم حبثوا يف هذه النصوص، والتمسوا هلا مع
   املقدمات-يزعمون

هذه أعلم وأحكم، لكن ليست أسلم، الشيخ سيذكر يف : العقلية، األدلة العقلية، الرباهني العقلية، قالوا
هذه األسطر القادمة، أن هذه العبارة أو هذه اجلملة فاسدة، وفيها كذب وافتراء على السلف، بل إن 

ريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهي اليت دي إىل الطريق األقوم، أما طريقة اخللف ففيها الضالل ط
  .واالحنراف، وهي اليت تدعو إىل الشك واحلرية واالحنراف، نعم

إن طريقة السلف أسلم، وطريقة اخللف أعلم وأحكم، يقصدون : فإن هؤالء املبتدعة، الذين قالوا: قوله
ل أي الطريقتني، ال شك أن األعلم واألحكم، أفضل من األسلم، يعين أيهما أفضل منها ماذا؟ تفضي

وأجود، كون تعطي هذه العبارة، أو هذا الكتاب إلنسان يقرأه ويشرح لك معانيه، ويبني لك معانيه، 
  ويفصل فيما احتواه هذا



  
__________  

  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(

)١/٣٨(  

  

اهللا أعلم مبراد هذا الكالم، أيهما أفضل، ال شك األول، فهم : يقولالكتاب، أو إنسان يقرأ لك، و
: ملاذا جلؤوا لذلك؟ قال الشيخ. أطلقوا هذه العبارة، لتفضيل طريقة اخللف على طريقة السلف، طيب

إمنا أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي جمرد اإلميان بألفاظ القرآن واحلديث، فقط يؤمنون ذا 
اهللا أعلم مبراده، فجعلوا السلف جعلوا الصحابة، وكبار األئمة، مبرتلة : ما معناه، قالوااللفظ، لكن 

ومنهم { : مبرتلة األميني الذين قال فيهم: األمي الذي ال يفقه من هذا الكالم حرف واحد وهلذا قال
 انِيإِلَّا أَم ابتونَ الْكلَمعونَ لَا ييلف هي استخراج معاين النصوص، املصروفة وأن طريقة اخل) ١(} أُم

 التأويل الذي هو يف واقع -كما سيأيت-طريقتهم . عن حقائقها، بأنواع اازات وغرائب اللغات، نعم
إن إطالق هذا : األمر حتريف، وليس بتأويل، يصرفون هذا النص عن حقيقته إىل معىن آخر، ويقولون

إطالق االستواء على العلو واالرتفاع هذا جماز، إمنا : -مثال-اللفظ على هذه الصفة جماز، فيقولون 
  ..معىن اللفظ احلقيقي االستيالء، أو إىل آخر التأويالت اليت ذكروها، نعم

  
فهذا الظن الفاسد، أوجب تلك املقالة اليت مضموا نبذ اإلسالم وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة 

وا بني اجلهل بطريقة السلف يف الكذب عليهم، وبني السلف، وضلوا يف تصويب طريقة اخللف، فجمع
  اجلهل والضالل بتصويب طريقة اخللف

  ــــــــــــــــــــــ
، حيث زعموا أن طريقتهم -رمحهم اهللا-نعم، يعين هذه املقالة الفاسدة أوجبت هلم الكذب على السلف 

اليت -لف، فإن طريقة اخللف هي التفويض الفاسد، والضالل والكذب واالحنراف يف تصويب طريقة اخل
 هي الطريقة الفاسدة، وطريقة السلف، اليت هي فهم النصوص، ومعرفة معىن هذه -هي التأويل

  .النصوص، هي الطريقة الصحيحة، نعم
  - عز وجل -شبهات املعطلة لصفات اهللا 

__________  
  .٧٨:  سورة البقرة آية -) ١(

)١/٣٩(  



  

فس األمر صفة دلت عليها هذه النصوص، للشبهات الفاسدة اليت وسبب ذلك، اعتقادهم أنه ليس يف ن
شاركوا فيها إخوام من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات يف نفس األمر، وكان مع ذلك ال بد 

للنصوص من معىن، بقوا مترددين بني اإلميان باللفظ، وتفويض املعىن، وهي اليت يسموا طريقة السلف، 
 إىل معاين بنوع تكلف، وهي اليت يسموا طريقة اخللف، فصار هذا الباطل مركبا من وبني صرف اللفظ

فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إمنا اعتمدوا فيه على أمور عقلية، ظنوها بينات وهي شبهات، 
  والسمع حرفوا فيه الكالم عن مواضعه

  ــــــــــــــــــــــ
لف، والكذب واالفتراء على طريقة السلف، ما الذي محلهم على نعم، السبب يف تصويبهم طريقة اخل

ذلك؟ ما الذي محلهم على القول بأن طريقة السلف أسلم، وطريقة اخللف أعلم وأحكم؛ ألم زعموا 
 ما الذي محلهم - عز وجل - لن تدل على صفة من صفات اهللا -نصوص الصفات-أن هذه النصوص 

إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، أو : د شيء منها، كقوهلمعلى ذلك؟ الشبهات الفاسدة، وسري
أو كإثبات بعض الصفات كصفة العلو، يستلزم إثبات احليز . إثبات الصفات يستلزم التشبيه، نعم

واجلهة هللا عز وجل وحنو ذلك من هذه الشبهات اليت اعتقدوا أا قواطع يقينية عقلية، ال تقبل األخذ 
عارض النص مع العقل، وعندهم قاعدة عامة أنه إذا تعارض النص مع العقل، والعطاء، عندهم اآلن ت

قدموا العقل، فعندهم ما دامت هذه النصوص ال تدل على هذه الصفات، هلذه الشبهات اليت أوردوها، 
من مالحدة الفالسفة، فمالحدة الفالسفة ما . وشاركوا فيها إخوام من الكافرين، نعم: يقول الشيخ
. ص الكتاب والسنة، حرفوا نصوص اليوم اآلخر، ونصوص اليت جاءت تثبت املالئكة، نعمحرفوا نصو

إال ذه الشبهات، فهم شاركوا هؤالء يف اإلدالء ذه الشبهة، ورد هذه النصوص بسبب هذه 
فلما اعتقدوا انتفاء الصفات يف نفس األمر، مبعىن عندهم قاعدة عامة أن هذه : الشبهات، يقول
  .تدل على شيء من الصفات، عندهم هذه القاعدة العامة، طيبالنصوص ال 

)١/٤٠(  

  

ما العمل مع هذه النصوص الدالة على هذه الصفات؟ القرآن مليء بالنصوص الدالة على هذه الصفات 
اليت ينفوا، صار موقفهم أحد موقفني، إما اإلميان باللفظ وتفويض املعىن إىل اهللا، وهذا يسمونه طريقة 

  السلف،
إما أن تفوض، هات معىن هذا اللفظ، وإما : وهو التفويض، إذن طريقة السلف هي التفويض، فيقولون

أن تصرف هذا اللفظ عن معناه الظاهر إىل معان بعيدة، بنوع تكلف، وهذه هي طريقة اخللف، وهو 



 أليش؟ التأويل الذي اعتمدوا عليه يف حتريف هذه النصوص، فصار هذا الباطل مركب من فساد العقل،
ألن هذه الشبهات اليت عارضوا ا النصوص، ليست أدلة عقلية، هذه شبهات، وليست أدلة، إذن هذه 
الشبهات اليت يسموا أدلة عقلية هذه شبهات فاسدة، والكفر بالسمع؛ ألم ما آمنوا بالسمع، تالعبوا 

  .ا بينات، وهي شبهاتفإن النفي إمنا اعتمدوا فيه على أمور عقلية، ظنوه: بنصوص السمع، يقول
 اليدين هللا -مثال- أورد لكم مثال بسيط؛ ألجل أن يتضح هذا الكالم، زعموا أن إثبات -مثال-ولعلي 

يستلزم منه التشبيه، هذا اآلن عندهم دليل عقلي يقيين، ال يقبل النقاش، أن إثبات اليدين يستلزم 
وبسبب هذه القاعدة، بسبب . الق باملخلوق، ماشيالتشبيه، يعين أننا إذا أثبتنا هللا اليدين، فقد شبهنا اخل

} لما خلَقْت بِيدي  { - عز وجل -قول اهللا . هذه الشبهة، نفوا أن يكون اهللا موصوفا باليدين، طيب
اهللا أعلم مبراده ذه اآلية، وهذه : أنت اآلن لك أمام النص أحد أمرين، إما أن تفوض تقول: قالوا) ١(

} لما خلَقْت بِيدي { ، وإما أن تأول، وهي طريقة اخللف، ويكون معىن-ا زعمواكم-طريقة السلف 
  .ملا خلقت بقدريت، طيب) ٢(
  

__________  
  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(

)١/٤١(  

  

لدليل العقلي، ألنه يتعارض مع ا:  قالوا-ملاذا ال تثبتون اآلية على ظاهرها وتثبتون الصفة هللا عز وجل 
أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، الرد عليهم أن هذه احلجة، هذا الدليل الذي زعمتم أنه دليل عقلي، 
ليس بدليل عقلي، فليس إثبات الصفة يستلزم التشبيه، هذا الدليل دليل فاسد، والدليل على فساده، 

ن هللا البصر وال ال؟ واملخلوق موصوف أنكم معاشر األشاعرة، ألستم تثبتون السمع هللا؟ وال ال؟ تثبتو
بالسمع والبصر وال ال؟ إذن أنتم تشبهون، فإثبات السمع والبصر يستلزم التشبيه، فهذا دليل على أن 
هذه الشبهة شبهة فاسدة، ومبثل هذه الشبهات عارضوا ا نصوص الوحيني، وأبطلوا ا داللة نصوص 

  . نعم- عز وجل -الوحيني على صفات اهللا 
  .ال تصح قراءة املنت كأنه قرآن، رجاء التنبه: سن اهللا إليكم، مث فائدة شخص أرسل ورقة، يقولأح

األصل فيها اجلواز، ومن منع فعليه الدليل، ولقد أدركنا مشاخينا يقرأ عليهم ذا األسلوب، وما أنكروا 
  .هذا األمر، نعم

نتيجة استجهال األولني واستبالههم، فلما انبىن أمرهم على هاتني املقدمتني الكفريتني، كانت ال



واعتقادهم أم كانوا قوما أميني، مبرتلة الصاحلني من العامة، مل يتبحروا يف حقائق العلم باهللا، ومل يتيقنوا 
  لدقائق العلم اإلهلي، وأن اخللف الفضالء حازوا قصب السبق يف هذا كله

  ــــــــــــــــــــــ
أن : أمرهم على هاتني املقدمتني الكفريتني، واملقدمتان مها املقدمة األوىلفلما انبىن : يعين يقول الشيخ

طريقة السلف هي جمرد اإلميان بألفاظ القرآن واحلديث من غري فقه لذلك، هذه املقدمة األوىل، املقدمة 
ئب أن طريقة اخللف هي استخراج معاين النصوص، املصروفة عن حقائقها بأنواع اازات، وغرا: الثانية

اللغات، النتيجة ما هي النتيجة؟ استجهال من كانت هذه طريقتهم، كونه يؤمن باللفظ ويكل املعىن هللا 
مبعىن أن هذا جاهل؛ وهلذا جعلوا السلف كحال العوام، واستبالههم مبعىن، األبله هو  (- عز وجل -

 من السلف الذين الذي ال عقل له، يعين كأم ال عقول هلم يفهمون ا هذه النصوص، كما سبق،
يقصدون هم الصحابة، وكبار التابعني، وأم مبرتلة األميني، قوم أميني مبرتلة الصاحلني من العامة، مل 
يتبحروا يف حقائق العلم، يعين بأم عباد عامة، ومل يتفطنوا لدقائق العلم اإلهلي، وأن اخللف الفضالء 

ي تقدموا عليهم، صاروا أفضل منهم يف هذا حازوا قصب السبق يف هذا كله، حازوا قصب السبق، أ
األمر، يف أعظم أمر فيما يتعلق باهللا عز وجل اخللف أفضل من السلف، كما يزعم هؤالء، حازوا قصب 

السبق، هذا مثال يردده شيخ اإلسالم ابن القيم دائما، وهو أن قدميا يوضع قصبة يف حلبة املسابقة، 
: هذا من أجل أن يتحقق أنه هو الذي وصل أوال، فالشيخ يقولفالسابق هو الذي يقتلع هذه القصبة، و

 يف -رمحهم اهللا-أم جعلوا اخللف هم الذين فازوا، وهم الذين تقدموا، وهم الذين علو على السلف 
  .هذا اجلانب، حازوا قصب السبق، نعم

)١/٤٢(  

  

لضاللة، كيف يكون هؤالء مث هذا القول إذا تدبره اإلنسان، وجدهم يف غاية اجلهالة، بل يف غاية ا
املتأخرين؟ ال سيما واإلشارة باخللف إىل ضرب من املتكلمني، الذين كثر يف باب الدين اضطرام، 
وغلظ عن معرفة اهللا حجام، وأخرب الواقف على ايات إقدامهم، مبا انتهى إليه من مرامهم حيث 

  :يقول
ادم لعمري لقد طفت املعاهد كلها فلم أر إال وسريت طريف بني تلك املعامل على ذقن أو قارعا سن ن

  واضع كف حائر
  :وأقروا على نفوسهم مبا قالوه متمثلني به، أو منشئني له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم
وأكثر سعي العاملني ضالل سوى أن مجعنا فيه قيل وقالواوغاية دنيانا أذى ووبال فبادوا مجيعا مسرعني 



وا واجلبال جبال اية إقدام العقول عقال ومل نستفد من حبثنا طول عمرناوأرواحنا يف وزالوا رجال فزال
  وحشة من جسومنا وكم قد رأينا من رجال ودولة وكم من جبال قد علت شرفاا

)١/٤٣(  

  

مث قال، الحظوا من هذا، هذا الرازي، هذا املنظر ملذهب األشاعرة، هذا الذي يعترب من أعظم أئمة هذا 
 ملا رأيت أن -نقض التأسيس-ملا رأيت، يقوله يف : ، الذي قعد هذا املذهب؛ وهلذا الشيخ يقولالفن

 يصدرون ويردون على رأي الرازي، رأيت أن أرد على كتابه أساس -أي مجهور األشاعرة-مجهورهم 
ية، واملناهج لقد تأملت الطرق الكالم: التقديس، ويعترب رد على مجيعهم، ماذا يقول يف اية حياته؟ يقول

الفلسفية، وما رأيتها تشفي عليال، وال تروي غليال، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ يف 
واقرأ يف ) ٢(} إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب { : وقوله) ١(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { اإلثبات 
ومن جرب مثل جتربيت عرف ) ٤(} ) ١١٠(ولَا يحيطُونَ بِه علْما { ) ٣(} لَيس كَمثْله شيٌء { النفي 

ولقد خضت البحر اخلضم، وتركت أهل اإلسالم وعلومهم، خضت : مثل معرفيت، ويقول اآلخر منهم
يف الذي وين عنه، واآلن إن مل يتداركين ريب برمحة منه، فالويل لفالن، وها أنا ذا أموت على عقيدة 

  .أكثر الناس شكا عند املوت أصحاب الكالم : قول اآلخر منهمأمي، وي
  ــــــــــــــــــــــ

__________  
  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٢(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٣(
  .١١٠:  سورة طه آية -) ٤(

)١/٤٤(  

  

ى طريقة اخللف، وجده يف غاية من تدبر هذا الكالم، الذي فضل طريقة السلف عل: الشيخ يقول
اجلهالة، بل يف غاية الضاللة، كيف يكون هؤالء املتأخرون، ال سيما واإلشارة باخللف، إىل ضرب من 

من أكثر الناس . املتكلمني، الذين كثر يف باب الدين اضطرام، وغلظ عن معرفة اهللا حجام، نعم
 النقل األخري، الذي ذكره شيخ اإلسالم، أكثر اضطراب اختالف، هم أهل الكالم، كما ذكر الغزايل يف

الناس شكا عند املوت هم أهل الكالم، والدليل على أم أكثر الناس اضطرابا، هذه األمثلة اليت أوردها 



: الشيخ، أوردها عن كبار أئمتهم، الذين يصغون ويردون على آرائهم وأقواهلم، فأول هؤالء يقول
م، مبا انتهى إليه من مرامهم، أي مبا انتهى إليه اية أمرهم، وهو وأخرب الواقف على اية إقدامه

  :الشهرستاين، الشهرستاين من كبار أئمة املتكلمني، هو الذي قال هذين البيتني، أو نقلهما متمثال ما
  

  لعمري لقد طفت املعاهد كلها
  وسريت طريف بني تلك املعامل
  فلم أر إال واضع كف حائر

  سن نادمعلى ذقن أو قارعا 
فأخرب أنه مل جيد إال حائرا شاكا مرتابا، أو من :  فقال-رمحه اهللا-وهلذا علق على هذين البيتني الشيخ 

 -علم الكالم-اعتقد مث ندم؛ ملا تبني له خطأه، مبعىن أم أحد اثنني، هؤالء الذين تبحروا يف هذا العلم 
ض األمثلة، وإما أنه يعرف أنه على ضالل، إما أن يصل أمره إىل الشك واحلرية واالضطراب، وسريد بع

  وهذا ما حصل للرازي،
وما حصل للغزايل، عرفوا يف اية املطاف أن هذا الطريق ال يهدي إىل احلق، وال يلتمس منه الصواب، 

وأقروا على نفوسهم مبا قالوه، متمثلني به، أو منشئني له، فيما صنفوه : فأقروا على أنفسهم بذلك، يقول
، كقول بعض رؤسائهم، وهو الرازي، اإلمام الفخر الرازي، ذكر ذلك يف كتابه أقسام من كتبهم

  :اللذات، والكتاب ال يزال خمطوط، متثل ذه األبيات

)١/٤٥(  

  

  اية إقدام العقول عقال
  وأكثر سعي العاملني ضالل

  ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا
  سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا

   من جسومناوأرواحنا يف وحشة
  وغاية دنيانا أذى ووبال

  وكم قد رأينا من رجال ودولة
  فبادوا مجيعا مسرعني وزالوا

  وكم من جبال قد علت شرفاا
  رجال فزالوا واجلبال جبال



مث قال، الحظوا من هذا، هذا الرازي، هذا املنظر ملذهب األشاعرة، هذا الذي يعترب من أعظم أئمة هذا 
 ملا رأيت أن -نقض التأسيس-ملا رأيت، يقوله يف : ذهب؛ وهلذا الشيخ يقولالفن، الذي قعد هذا امل

 يصدرون ويردون على رأي الرازي، رأيت أن أرد على كتابه أساس -أي مجهور األشاعرة-مجهورهم 
لقد تأملت الطرق الكالمية، واملناهج : التقديس، ويعترب رد على مجيعهم، ماذا يقول يف اية حياته؟ يقول

 وال تروي غليال، ورأيت أقرب الطرق، طريقة -تشفي مريضا-فية، فما رأيتها تشفي عليال الفلس
القرآن، إن أردمت اهلداية، إن أردمت السالمة، فعليكم بطريقة القرآن، أما طريقة هؤالء املتكلمني، ال 

كلمني تشفي عليل، وال تروي غليل، ورأيت أقرب الطرق، أقرب الطرق للهداية، قد يكون عند املت
  .حق

وليس معناه أن كل ما عند املتكلمني هو باطل، ال عندهم حق وباطل، لكن احلق صعب املنال، وعروا 
وصعبوا الطريق يف الوصول إىل احلق، ذه املناهج اليت سلكوها، أما طريقة القرآن فال، طريقة سهلة، 

{ القرآن، اقرأ يف اإلثبات طريقة يسرية، فهذا اعتراف من إمام من أئمتهم، أقرب الطرق طريقة 
إثبات صفة العلو، واقرأ يف النفي مبعىن اترك هذه املقدمات ) ١(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى 

  الكالمية، املقدمات املنطقية، عليك بطريقة القرآن، اقرأ يف النفي
__________  

  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٢(

)١/٤٦(  

  

  )٢(} ) ١١٠(ولَا يحيطُونَ بِه علْما { ) ١(} لَيس كَمثْله شيٌء 
ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت، ويقول يف وصيته، اليت نقلها صاحب عيون األنباء، : يقول

مية، ولقد اختربت الطرق الكال: ونقلها السبكي يف طبقاته، يقول يف وصيته يف آخر حياته، الرازي يقول
واملناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة اليت وجدا يف القرآن؛ ألنه يسعى يف تسليم 
العظمة، واجلالل هللا، ومينع عن التعمق يف إيراد املعارضات واملناقضات، وما ذاك إال للعلم بأن العقول 

ذا أقول كل ما ثبت بالداللة الظاهرة من البشرية تتالشى يف تلك املضايق العميقة، واملناهج اخلفية؛ فله
  وجوب وجوده، ووحدته وبراءته عن

الشركاء كما يف القدم واألزلية والتدبري والفاعلية، فذلك هو الذي أقول به وألقى اهللا به، وأقول ديين 
  .. وكتايب هو القرآن العظيم، وتعويلي يف طلب الدين عليهما-متابعة الرسول 

__________  



  .١١: ة الشورى آية  سور-) ١(
  .١١٠:  سورة طه آية -) ٢(

)١/٤٧(  

  

مث أقول من صميم القلب من داخل الروح، أين : هناك أيضا زيادة، فيما ذكره يف كالمه السابق، أنه قال
مقر بأن كلما هو األكمل األفضل األعظم األجل فهو لك، وكلما هو عيب ونقص فأنت مرته عنه، 

وهو صادق فيما أخرب به، أنه مل يستفد من حبوثه :  تعليقا على كالمه هذا-رمحه اهللا-يقول شيخ اإلسالم 
يف الطرق الكالمية والفلسفة، سوى أن مجع قيل وقالوا، وأنه مل جيد فيها ما يشفي عليال، وال يروي 

 فإن من: غليال، فإن من تدبر كتبه كلها، والشيخ من أكثر الناس دراية وعلما، مبا كتبه الرازي، يقول
تدبر كتبه كلها مل جيد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين، موافقة للحق الذي يدل عليه املنقول 
واملعقول، بل الحظوا االفتراض، بل يذكر يف املسألة عدة أقوال، والقول احلق ال يعرفه، فال يذكره، 

شيخ إىل عشرة أقوال، والقول يعين يأيت ذه املسألة ويذكر أقوال الناس فيها أحيانا يذكر كما ذكر ال
 هؤالء ال ينقصهم ذكاء، ولكن كما قال الشيخ يف -يا إخوان-احلق ال يذكره؛ ألنه ال يعلمه، والسبب 

فَلَما زاغُوا { أوتوا ذكاء ومل يؤتوا ذكاء، التمسوا احلق من غري معينه، فضلوا واحنرفوا : آخر الرسالة
 مهقُلُوب اغَ اللَّهالء اآلن كبار األئمة، نعم إن صدقت أقواهلم هذه، فنرجو هلم إن شاء اهللا هؤ) ١(} أَز

  توبة عند اهللا
__________  

  .٥:  سورة الصف آية -) ١(

)١/٤٨(  

  

ميوتون كما ميوت عوام الناس، وشتان بني موت عامل، وموت :  لكن كما قال شيخ اإلسالم-عز وجل 
وصلوا إىل اية الطريق، ولكن . ي خلفوه للناس، نعمعامي، هذا إن سلموا من تبعات هذا العلم الذ

وجدوا الطريق مغلق أمامهم، هم سلكوا هذا الطريق يلتمسون احلق لكن، وجدوا أنه ال يوصل إىل 
التمسوا احلق من : احلق؛ وهلذا ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت، يقول للناس الذين بعده

مها أقرب الطرق إىل احلق، ويقول اآلخر منهم، وهو إمام احلرمني الكتاب والسنة، فيهما اهلدى والنور، 
أبو املعايل اجلويين، من أئمة األشاعرة، بل من كبار أئمة األشاعرة، بل هو من أوائل من قال بنفي 

  الصفات اخلربية، اليت وردت يف القرآن، فاألئمة األشاعرة املتقدمون، كالباقالين والبيهقي،



ية اليت جاءت يف القرآن، اجلويين أول من نادى بنفي الصفات اخلربية، اليت جاءت يثبتون الصفات اخلرب
لقد خضت البحر اخلضم البحر الواسع، وتركت أهل : يف القرآن من األشاعرة، ماذا يقول؟ يقول

اإلسالم وعلومهم، وخضت يف الذي وين عنه، وه عن ماذا؟ عن الدخول يف هذه املضائق، التعمق يف 
ئل الفلسفية واملسائل املنطقية، عندك داللة القرآن والسنة واضحة بينة، واآلن إن مل يتداركين ريب املسا

  .برمحة منه، فالويل لفالن، وها أنا ذا أموت على عقيدتة أمي، ميوت كما ميوت العوام على عقيدة جمملة

)١/٤٩(  

  

أكثر الناس : -و أبو حامد الغزايلوذكر الشيخ يف غري هذا املوضع، أن القائل ه-ويقول اآلخر منهم 
شكا عند املوت أصحاب الكالم، يا خوان اإلنسان لو كان يف حياته عنده شيء من الشك، لكنه عند 
املوت أحوج ما يكون إىل اليقني التام، يعين هذا املوقف خالص انتهى، ما يقبل فيه الشك، هذه األمور 

 على عقيدة، وأنت مستيقن بذلك مثل -عز وجل  -العقائد ال تقبل الشك، ال بد أن تلقى اهللا 
 ذه املصيبة، أم صاروا من - عز وجل -الشمس، فهؤالء ملا التمسوا احلق من غري معينه، عاقبهم اهللا 

 دخل على مشس -وهو رجل من عامة املسلمني-أكثر الناس شكا عند املوت؛ وهلذا دخل ابن بادة 
تالمذة الرازي، دخل عليه هذا الرجل البسيط، سأله مشس الدين اخلسرو شاهي، وهو من أعز وأجل 

وأنت مطمئن مرتاح : ما أعتقد، أعتقد ما يعتقده املسلمون، قال: ما تعتقد، قال هذا الرجل: الدين، قال
أما أنا فواهللا ما أدري ما أعتقد، واهللا ما : أجل ما عندي، أدىن شك وهللا احلمد، فقال: البال لذلك، قال
له ملا سأله ما تعتقد، : أقول أنه قال. د، واهللا ما أدري ما أعتقد، فبكى وبلل حليته، طيبأدري ما أعتق

: وأنت مرتاح البال مطمئن، قال: ما يعتقده املسلمون، عامة املسلمون، ما عندي أدىن شك، قال: قال
اء، وعرض أما أنا هذا الرجل الذي قضى حياته وعمره يف البحث، والتنقيب واألخذ والعط: أجل، قال

أما أنا فواهللا ما أدري ما أعتقد، واهللا ما أدري ما أعتقد، واهللا ما أدري : هذه الشبه واإلجابة عليها، قال
  ما أعتقد،
  .حىت بكى

أضع امللحفة على وجهي، مث أعرض شبهة هؤالء، : واصل احلموي، ممن دخل يف هذا العلم، يقول
فجر، مل أهتد إىل احلق، ومل يرتاح وينام كما ينام الناس، وأجيبها بشبهة هؤالء، مث هكذا إىل أن يطلع ال

  والسبب يف ذلك، أم

)١/٥٠(  

  



التمسوا احلق من غري معينه، الحظوا هؤالء األئمة الكبار الذين قضوا حيام يف قيل وقال، أتعبوا 
 فهم ميوتون إن صحت توبتهم: ارهم، قطعوا أوقام وأعمارهم، انتهوا إىل ال شيء، وكما قال الشيخ

كما ميوت عوام املسلمني، كيف لو صرفوا هذه األعمار يف قال اهللا، وقال الرسول، لو صرفوا هذه 
وكالم ) ١(} فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم { العقول يف تفهم كالم اهللا، وكالم رسوله، ولكن هكذا 
ن، أال يدخل يف مثل هذه املزالق، كما دخل هؤالء، هؤالء ينبغي أن يكون أيش؟ مثار عناية للمسلم املؤم

، لكن مئات ممن دخلوا يف هذا -إن صدقت توبتهم- يف آخر حيام - عز وجل -هؤالء جناهم اهللا 
  العلم تاهوا وضلوا، فعلى املسلم أن ينظر كيف طلب السلف هذا العلم؟ كيف حبثوا عن

تهجوا، وإن الشر كل الشر فيما خالف منهجهم، احلق؟ وليسلك سبيلهم فإن اخلري كل اخلري فيما ان
  .وباهللا التوفيق، وصل اهللا وسلم على نبينا حممد

هل هؤالء تابوا مثل : أحسن اهللا إليك، شيخ أستأذنك يف قراءة بعض األسئلة، يقول هذا السائل: س
  الرازي والغزايل، وهل كالمهم حجة داحضة على أصحام؟

__________  
  .٥: ية  سورة الصف آ-) ١(

)١/٥١(  

  

أما توبتهم، فالذي يظهر من كالمهم هذا، أننا حنسن إن شاء اهللا تعاىل النية فيهم، أم تابوا، لكن : ج
يبقى أن كالمهم الذي سطروه، وهو اآلن منشور بني املسلمني، موجود يف الكتب، أنه الضالل الذي 

-روه يف كتبهم، وهذا ما ذكره الشيخ وضعوه، فتوبتهم ألنفسهم، فهذا ال مينع من الرد على ما ذك
كوم تابوا، كون توبتهم صحت، هذا أمر، هذا بينهم وبني اهللا، لكن الذي يهمنا من :  يقول-رمحه اهللا

هؤالء ما هو؟ الرازي والغزايل شخص كسائر األشخاص، قدم إىل اهللا أفضى إىل ما قدم، لكن املهم 
وه لنا، أما كالمهم يعترب حجة على أصحام، ال شك؛ بالنسبة لنا كمسلمني، هذا التراث الذي خلف

وهلذا الشيخ يكثر من إيراد هذه األمثلة، وسيختم الرسالة يف آخر الفتوى احلموية، بأن الناس جتاه علم 
  الكالم ثالثة أقسام، وذكر قسما الذين دخلوا فيه وبلغوا الغاية،

كأمثال الرازي واجلويين، والشهرستاين وعرفوا أنه ال يهدي إىل احلق، وال يوصل إىل الصواب، 
  .وغريهم، نعم

  أحسن اهللا إليك، كثري من األحبة يسأل عن الكتاب الذي بني يديك؟: س
هو الفتوى احلموية، الكتاب الذي بني يدي الفتوى احلموية، لكنها نسخة حمققة حتقيق العبد الفقري، : ج
  .نعم



السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، هل جيوز لشخص : أحسن اهللا إليك، هذا سائل من فرنسا يقول: س
أن يعطي دروسا عرب اإلنترنت، وهو مل يدرس عند أي شيخ حيث يعمل على ترمجة كتب كبار العلماء 

  .إىل اللغة اليت يفهمها القوم
  سؤال آخر، هل جيوز لبس ما فيه صورة الطفل؟: س

)١/٥٢(  

  

عطي دروس عرب جهاز اإلنترنت، الشبكة العاملية، وهو مل وهو هل جيوز لإلنسان أن ي: السؤال األول: ج
األصل يف العلم معاشر اإلخوة أن يؤخذ عن العلماء، وأن يدرس عند : يدرس عند أي شيخ، نقول

ركب العلماء، هذا هو األصل، لكن قد ال يتيسر لإلنسان عامل يدرس عليه، فعند ذلك يبلغ ما يعرف 
:  أمر آخر أقول-بلغوا عين ولو آية ، استطاعته، وعلى وفق حاله، على قدر - عز وجل -من دين اهللا 

مع وجود هذه الوسائل تيسر وهللا احلمد واملنة، أن اإلنسان ميكن أن يتلقى العلم عن العلماء، ولو مل 
يباشر اجللوس معهم، فجل دروس العلماء خاصة يف هذه العصور املتأخرة، قد سجلت على أشرطة 

نسان الذي ال يتيسر له احلضور املباشر، أو املرأة اليت ال يتيسر هلا احلضور املباشر الكاسيت، فبإمكان اإل
  هلذا الدرس، أن تسمع هذا الدرس عن طريق هذا الشريط، لكن بشرط من أراد أن يستفيد ال بد أن
خ هذا يكون الكتاب بني يديه، ويتابع مع هذا الشيخ ويدون الفوائد واملُلح اليت يسمعها؛ ألجل أن يرس

الدرس يف ذهنه، فإذا أشكلت عليه مسألة، أو أشكلت عليه قضية، فما عليه إال أن يرفع السماعة، 
من تيسر له احلضور املباشر، هذا نور على نور، وهذا ال خالف فيه، : نقول. ويسأل أحد املشايخ، نعم

و صفر ال، يعمل اإلنسان خالص، إما أن تأخذ الشيء مائة يف املائة أ: لكن من مل يتيسر له ذلك، نقول
قد ال يوجد عندهم شيخ، قد يوجد عندهم . بقدر استطاعته، هناك بعض املناطق يف أحناء العامل، نعم

طالب علم مبتدئ، لكن هذا هو أعلم من عندهم، فال مينع أن جيلس هذا الشخص، ويدرس الناس 
  .ويعلم الناس، حبسب العلم الذي عنده

   الطفل؟هل جيوز لبس ما فيه صورة: س
واهللا األوىل ترك هذه الصور مجلة وتفصيال، وأن ال حيمل اإلنسان من الصور إال ما اضطر إليه، أما : ج

  .األوىل تركها، هذا هو األسلم، واهللا أعلم: أن حيمل هذه الصور اختيارا، فنقول

)١/٥٣(  

  



 أن -جدال-م حفظك اهللا لو نسلم لك: أحسن اهللا إليك، هذا سؤال من أشعري تائب، يقول: س
الصحابة كانوا يعلمون مقاصد اآليات، فأين الدليل على هذا؟ فإنه مل يرد لنا قول أحد من الصحابة، 

حنن نثبت وال نكيف، بل إن هذا كله منقول عنهم، بل إن ابن تيمية نفسه مل ينقل عن أحد : أم قالوا
ذا ال دليل فيه أم أثبتوا الصفات، من الصحابة، إذن فاألصل أن املنقول لنا عن الصحابة ال شيء، وه

  .واهللا أعلم
بل أقول له هناك ستة وجوه، ذكرها شيخ اإلسالم يف اجلزء الرابع من الفتاوى، من صفحة مائة : ج

 كانوا يعلمون معاين هذه النصوص، -رضي اهللا عنهم-وسبعة ومخسني، ذكر ستة وجوه، أن الصحابة 
ص الصفات، فقد افترى عليهم غاية الكذب، وذكر الوجوه، وأن من زعم أم ال يعلمون معاين نصو

وهناك دليل، األصل أم يفهمون هذه النصوص، وذكر . ولعلنا إن شاء اهللا غدا نشري إليها إشارة، نعم
الشيخ أنه من زعم أم كحال األميني والعوام فقد افترى عليهم، كيف يقرؤون نصوص ما يفهمون 

 عن معاين أمور بسيطة، أمور أشبه ما تكون - صلى اهللا عليه وسلم -معناها، وهم يسألون النيب 
 حيضرين اآلن هذا - صلى اهللا عليه وسلم -باملسائل الفرعية، إذا أشكل عليهم سألوا عن معناها النيب 

الودود الولود العئود : بلى يا رسول اهللا، قال: أال أخربكم بنسائكم من أهل اجلنة قلنا: املثال يقول
 يا رسول اهللا عرفنا الودود الولود، فمن هي العئود؟ يسألون عن هذه األمور البسيطة، ويتركون :قالوا

 صلى اهللا - يف احلديث احلسن يسمع النيب - رضي اهللا عنه -أصول الدين ما يسألون عنه، أبو رزين 
اهللا عليه وسلم  صلى - يف جممع وهو أعرايب على فطرته، مل يدرس، مل يتعلم، يسمع النيب -عليه وسلم 

يضحك ربنا لقنوت عباده وقرب غيابه الحظوا ماذا قال أبو رزين بفطرته ببساطته؟ قال يا : "  يقول-
إذا يلزم عليه أن يكون هللا أضراس : نعم ما قال كما قال املتأخرون: أو يضحك ربنا قال: رسول اهللا

  تعلى اهللا، هللا شفتني يلزم

)١/٥٤(  

  

لن نعدم من رب : نعم قال: بس يريد أن يتأكد أو يضحك ربنا؟ قال.  العليه التشبيه، يلزم عليه،
  .يضحك خريا هذا فهم النص، وال ما فهمه، نعم

  مير علينا كثريا يف كتب العقيدة كلمة جماز، فما معىن هذه الكلمة؟: أحسن اهللا إليكم، هذا يقول: س
غري موجود عند العرب، وهل هو هذا مصطلح اختلف هل هو كان موجود عند العرب، أو : ااز: ج

  .يف القرآن، أو غري موجود يف القرآن، تعريفه هو استخدام اللفظ يف غري ما وضع له أوال
يد، مباشرة يتبادر الذهن : اليد تستخدم يف األصل ليش؟ يف اليد احلقيقية، أو ال؟ العرب إذا قالوا: مثاله

  .فالن له يد عندي، واضح: آخر يف النعمة، فيقاللكن قد تستخدم يف معىن . إىل اليد احلقيقية، واضح



: األسد عند العرب يستخدموه هلذا احليوان املفترس، لكن قد يستخدمونه يف اإلنسان الشجاع، فيقولون
  جاء

)١/٥٥(  

  

األسد، أي ذاك الرجل، جاء األسد ضاحكا، أي ذاك الرجل الشجاع، فنقل املعىن مما استخدم له إىل 
هل العرب عندهم جماز املسألة، خالفية كبرية جدا، أما . ى جماز، من اجلواز، طيبمعىن آخر، هذا يسم

-شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم . أن العرب استخدموا ااز، طيب. أهل األصول، فيزعمون، نعم
؛ وهلذا  ذهبوا إىل أن ااز مل يعرف إال بعد انقضاء القرون الثالثة، وأول من قال به املعتزلة-رمحه اهللا

مسى ااز الطاغوت، :  انتصارا قويا يف خمتصر الصواعق، وقال-رمحه اهللا-انتصر هلذا القول ابن القيم 
 -رمحة اهللا عليه-كسر الطاغوت كذا ااز، وانتصر أيضا هلذا القول حممد األمني الشنقيطي : فقال

نه موجود عند العرب، فالقول صاحب أضواء البيان، يف رسالة له صغرية إبطال ااز، وعلى فرض أ
 ألن ااز جيوز نفيه وال -الحظوا هذه أول حجة-الصحيح أنه غري موجود يف القرآن؛ وذلك ألن ااز 

يكون من نفاه كاذبا، وباإلمجاع ال جيوز نفي شيء من القرآن، فعلى فرض وجوده عند العرب، فهو غري 
 هي اليت عول عليها أكثر املتكلمني، يف نفي أكثر موجود يف القرآن، وهذه الشبهة اليت هي ااز،

  .نقف على هذا، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد. الصفات، طيب

)١/٥٦(  

  

رمحه اهللا تعاىل رمحة -بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، قال املصنف 
ن للسلف، إذا حقق عليهم األمر، مل يوجد عندهم من حقيقة العلم  مث هؤالء املتكلمون املخالفو-واسعة

باهللا وخالص املعرفة به خرب، ومل يقفوا من ذلك على عني وال أثر، كيف يكونوا هؤالء احملجوبون، 
املنقوصون املسبوقون، احليارى املتهوكون، أعلم باهللا وأمسائه وصفاته، وأحكم يف باب آياته وذاته من 

ولني، من املهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، من ورثة األنبياء، وخلفاء الرسل، السابقني األ
وأعالم اهلدى، ومصابيح الدجى، الذين م قام الكتاب، وبه قاموا، وم نطق الكتاب، وم نطقوا 

ئر األمم الذين الذين وهبهم اهللا من العلم واحلكمة، ما برزوا به على سائر أتباع األنبياء، فضال عن سا
ال كتاب هلم، وأحاطوا من حقائق املعارف وبواطن احلقائق مبا لو مجعت حكمة غريهم إليهم، الستحيا 

  .من يطلب املقابلة
  ــــــــــــــــــــــ



)١/٥٧(  

  

احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أفضل الصالة، وأمت التسليم، 
كالم املؤلف، يف الرد على من فضل كالم اخللف، على كالم السلف، يف باب األمساء ال زال 

مث هؤالء املتكلمون املخالفون للسلف، مبعىن أهل الكالم الذين خالفوا : -رمحه اهللا-والصفات، يقول 
ملعرفة السلف يف أصول االعتقاد، إذا حقق عليهم األمر، مل يوجد عندهم من حقيقة العلم باهللا، وخالص ا
به خرب، مبعىن أم مل يستندوا فيما أو يف كثري مما ذهبوا إليه، وخالفوا فيه سلف األمة، مل يستندوا يف 

ذلك إىل خرب، إىل آثارة من العلم، إىل دليل من الكتاب أو السنة، أو إىل قول من أقوال السلف الصاحل، 
ال :  شيئا يراه، مث تبع أثره؛ وهلذا يقالومل يقفوا من ذلك على عني وال أثر، هذا مثل يضرب ملن ترك

تطلبوا أثرا بعد عني، فهم مل يقفوا ال على عني احلقيقة، وال حىت على أثر هذه احلقيقة، يف هذا الباب، 
  .كيف يكون هؤالء احملجوبون، املنقوصون املسبوقون، هذه صفات موع هؤالء

ا يقصد جمموع هؤالء املتكلمني احليارى وسيوضح الشيخ فيما بعد، أنه ال يقصد أحدا بعينه، إمن
املتهوكون، املتهوك هو الذي يقع يف كل أمر مبعىن، ليس لديه بينة يسري عليها، وهذه صفة هؤالء يف 
احلقيقة فإذا كان أئمتهم أقروا على أنفسهم أم ما وصلوا إىل احلقيقة، وأم يف حرية من أمرهم، فما 

ئه وصفاته، وأحكم بباب آياته وذاته من السابقني األولني، من املهاجرين الظن باألتباع أعلم باهللا وأمسا
  واألنصار، والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة األنبياء، وخلفاء

)١/٥٨(  

  

الرسل وأعالم اهلدى، ومصابيح الدجى، كل هذه صفات لسلف هذه األمة، الذين م قام الكتاب، وبه 
 مليء بالثناء على أولئك، - عز وجل -ا، ال شك أن كتاب اهللا قاموا، وم نطق الكتاب، وم نطقو

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنهم { والترضي عنهم 
 هنوا عضر١(} و(  

-صلوه للناس، وبلغوه للناس، غضا طريا كما مسعوه من النيب وهذا الكتاب هم الذين قاموا به، وأو
حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان : ؛ هلذا يقول أبو عبد الرمحن السلمي-صلى اهللا عليه وسلم

مل - صلى اهللا عليه وسلم -بن عفان، وابن مسعود، أم كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن من الرسول 
: -رمحه اهللا-يعلموا ما فيه، ويعملوا مبا فيه، فجمعوا بني العلم والعمل، ويقول جماهد يتجاوزوه حىت 

لقد عرضت املصحف على ابن عباس من أوله إىل آخره، أقفه عند كل آية أساله عند كل آية، يفسرها 
ين والتابعون هلم بإحسان، هم الذ- صلى اهللا عليه وسلم -يل، فذاك اجليل الذين هم أصحاب النيب 



بينوا لنا، ومحلوا لنا هذين الوحيني، الذين وهبهم اهللا من العلم واحلكمة، ما برزوا به على سائر أتباع 
  ..األنبياء، فضال عن سائر األمم الذين ال كتاب هلم ال شك

وهلذا كل علم عند األمم السابقة فهو عند أمة حممد وأزيد، وكل علم عند فرق األمة فهو عند أهل 
اعة وأزيد، فكل حق عند فرق األمة فهو موجود عند أهل السنة من باب أوىل، وأحاطوا من السنة واجلم

حقائق املعارف، وبواطن احلقائق مبا لو مجعت حكمة غريهم إليهم الستحيا من يطلب املقابلة، ال شك أن 
 مقارنة  من العلم ما برزوا به على سائر األمم، وليس هناك أدىن- عز وجل -هذه األمة وهبهم اهللا 

بينهم وبني غريهم، من أهل الكتاب فضال عن األمم اليت ال كتاب هلم، وكذلك أهل السنة واجلماعة، 
  .نعم

__________  
  .١٠٠:  سورة التوبة آية -) ١(

)١/٥٩(  

  

مث كيف يكون خري قرون األمة أنقص يف العلم واحلكمة، ال سيما العلم باهللا، وأحكام آياته وأمسائه، من 
ألصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراخ املتفلسفة، وأتباع اهلند واليونان ورثة اوس، هؤالء ا

واملشركني وضالل اليهود والنصارى، والصابئني وأشكاهلم وأشباههم، أعلم باهللا من ورثة األنبياء، 
  .وأهل القرآن واإلميان 

  ــــــــــــــــــــــ
ثري مما عندهم من هذه املقدمات، اليت عارضوا ا نصوص نعم أهل الكالم، جل ما عندهم، أو ك

الوحيني، من أين أتوا ا؟ مىت عرفها املسلمون؟ هل عرفت يف زمن الصحابة؟ هل عرفت يف زمن كبار 
التابعني؟ مل يعرفها املسلمون إال بعد أن خالطوا أهل األمم األخرى، وبعد أن عربت الكتب اليونانية، 

ملا بعث املأمون إىل ملك الروم، أو وايل الروم يف اليونان، وكانت اليونان هي كتب الفلسفة؛ وهلذا 
معقل تراث الفالسفة، وطلب منه أن يبعث له كتب الفالسفة كي يترمجها، وينشرها بني الناس، فتردد 

ى ابعث ا إليه، فما دخلت هذه العلوم عل: يف ذلك، مث مجع بطارقته، ورجال دينه فشاورهم، فقالوا له
أمة إال أفسدا، وهذا هو الواقع؛ وهلذا نقل السفريين عن شيخ اإلسالم، واحلقيقة حبثت كثريا عن أصل 

 عن املأمون، فيما - عز وجل -وال أظن أن يغفل اهللا : الكالم يف كالم الشيخ مل أقف عليه، أنه قال
 على املسلمني، جره على املسلمني بسبب ترمجة هذه الكتب، فترمجة هذه الكتب فتحت باب شر

فأصول هؤالء، والقواعد اليت عارضوا ا نصوص الكتاب والسنة استقوها من أولئك؛ وهلذا يقول ابن 
ملا زالت حضارة أولئك الكفار فارس والروم، زالت حضارم على أيدي املسلمني، : حزم، يقول



ية بالقوة ال جيدي، ومل حاولوا أن ينالوا من اإلسالم وأهله، ورأوا أن الكيد هلم بالطرق العسكر
يستطيعوا فسلكوا طرقا وأساليب أخرى، فحاولوا أن يفسدوا على املسلمني دينهم، فأثاروا هذه 

الشبهات، وسيذكر الشيخ أن أصل مقالة التعطيل اليت ال زال املسلمون حيتسون شرها، أصلها مأخوذ 
عبد اهللا بن سبأ اليهودي، فالشيخ من اليهود، كما أن الرفض أصله من اليهود، أول من نادى بالرفض 

هؤالء الذين هم أفراخ املتفلسفة، الذين استقوا علمهم ممن هؤالء املتفلسفة، وأتباع اهلند : يقول
واليونان إىل آخره، كيف يكون هؤالء أعلم باهللا ممن من ورثة األنبياء؟ الذين ورثوا العلم عن األنبياء، 

  هذا ال يقوله عاقل،

)١/٦٠(  

  

 انتهى كالم الشيخ يف الرد على هذه املقولة الباطلة، أن طريقة السلف أسلم، وطريقة اخللف إىل هنا
أعلم وأحكم، ولعلي أذكر هنا وجوها، ذكرها الشيخ يف نقض التأسيس، يبني فيها أن طريقة السلف 

 -لم  صلى اهللا عليه وس-هي األسلم واألعلم واألحكم، وأن طريقتهم كانت على وفق ما أراد النيب 
 وأم ما كانوا يقرؤون هذه النصوص نصوص القرآن املتعلقة بصفات اهللا، وال - عز وجل -وأراد اهللا 

أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرَآنَ { : يفهمون معناها، فذكر وجوها متعددة فمنها أن اهللا سبحانه وتعاىل قال يف كتابه
كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا { : نا مباذا بتدبر القرآن وقالفأمر) ١(} ) ٢٤(أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها 

 هاتونَ { ) ٢(} َآيربدتالقول والتدبر فرع عن ماذا؟ عن فهم املعىن، فالكالم الذي ال يفهم ) ٣(} أَفَلَا ي
ب من الناس أن يتدبروا آياته، فإذا  أنزل هذا القرآن، وطل- عز وجل -معناه ال ميكن أن يتدبر واهللا 

كانوا ال يفهمون معناه كما يزعم هؤالء املتكلمون أن السلف ما كانوا يفهمون، وما كانوا يعرفون 
  .معاين نصوص الصفات، فعلى هذا ال فائدة، وال قيمة هلذا التدبر

__________  
  .٢٤:  سورة حممد آية -) ١(
  .٢٩:  سورة ص آية -) ٢(
  .٨٢: لنساء آية  سورة ا-) ٣(

)١/٦١(  

  

ووصفه ) ١(} وشفَاٌء لما في الصدورِ { : الوجه الثاين، أن اهللا تعاىل وصف القرآن بأنه شفاء، فقال
) ٣(} ) ١٥(قَد جاَءكُم من اللَّه نور وكتاب مبِني { : وأنه نور، فقال) ٢(} هدى ورحمةً { : بأنه



يا إخوان، كالم ال يفهم، . هم معناه، هل ميكن أن يكون شفاء أو نور أو رمحة، نعمفالكالم الذي ال يف
هل ميكن أن يكون نور للمؤمن؟ أن يكون شفاء للمؤمن، هذا يستحيل، أيضا من الوجوه أن اهللا تعاىل 

 إِنا جعلْناه قُرَآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ {: وقال) ٤(} ) ٢(إِنا أَنزلْناه قُرَآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ { : قال
فبني أنه أنزله عربيا ملاذا؟ ألجل ماذا؟ ليعقله الناس، فإذا كان ال يفهم هل ميكن أن يعقل؟ ) ٥(} ) ٣(

 الْكتاب إِلَّا أَمانِي ومنهم أُميونَ لَا يعلَمونَ{ :  قال- عز وجل -أيضا وهذا أشار إليه الشيخ هنا أن اهللا 
فذم هؤالء الذين ال يعلمون الكتاب إال أماين، أي إال تالوة بال فهم، ) ٦(} ) ٧٨(وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ 

  ذم هؤالء- عز وجل -وال تدبر للمعىن، فإذا كان اهللا 
__________  

  .٥٧:  سورة يونس آية -) ١(
  .٥٧:  سورة يونس آية -) ٢(
  .١٥: سورة املائدة آية  -) ٣(
  .٢:  سورة يوسف آية -) ٤(
  .٣:  سورة الزخرف آية -) ٥(
  .٧٨:  سورة البقرة آية -) ٦(

)١/٦٢(  

  

أن السلف كانوا يقرؤون وال يفهمون املعىن، فقد شاركوا هؤالء، فهم مذمومون : واملتكلمون يقولون
فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ { : ذم اليهود، وقال أيضا - عز وجل -بنص القرآن، وهذا ال يقوله مسلم، واهللا 

الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ 
رؤون الكتاب من غري فهم ملعناه، أيضا من الوجوه اليت فهم كانوا يق) ١(} ) ٧٩(لَهم مما يكِْسبونَ 

ومثَلُ { : ذكرها أن اهللا تعاىل ذم من مل يكن حظه من السماع إال مساع الصوت، دون فهم املعىن، فقال
 يمع كْمب ماًء صنِداًء وعإِلَّا د عمسا لَا يبِم قعني يثَلِ الَّذوا كَمكَفَر ينلُونَ الَّذقعلَا ي م١٧١(فَه ( {

فمن ) ٣(} أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ { : وقال) ٢(
 جعلهم جعل السابقني األولني، من املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان، غري عاملني مبعاين القرآن،

وإمنا يستحق الذم إذا كان الكالم مما ميكن فهمه وفقهه، وما ال : مبرتلة الكفار واملنافقني؛ وهلذا يقول
ومثل هذه األدلة يف : يكون كذلك ال يستحق به الذم، وذكر وجوها كثرية، إىل أن قال يف آخر ما ذكر

كثر من ذلك، والوجه الواحد القرآن كثرية يطول تتبعها، وهذه أربعون وجها، وعند التأمل هي أ
وكال منها : يتضمن وجها أو وجوها، واآليات املتماثلة جعلت وجها، أي جعلها هو وجها واحدا، يقول



  . نعم-رمحه اهللا-دليل مستقل، فتكون الدالئل املذكورة أكثر من مائة دليل، وما مل يذكر كثري أيضا 
  فضل السلف على اخللف

__________  
  .٧٩: ة آية  سورة البقر-) ١(
  .١٧١:  سورة البقرة آية -) ٢(
  .٤٤:  سورة الفرقان آية -) ٣(

)١/٦٣(  

  

وإمنا قدمت هذه املقدمة؛ ألن من استقرت هذه املقدمة عنده، علم طريق اهلدى أين هو، يف هذا الباب 
ء ظهورهم، وغريه، وعلم أن الضالل والتهوك إمنا استوىل على كثري من املتأخرين؛ بنبذهم كتاب اهللا ورا

 من البينات واهلدى، وترقيم البحث عن طريق - صلى اهللا عليه وسلم -وإعراضهم عما بعث به حممدا 
السابقني والتابعني والتماسهم علم معرفة اهللا، ممن يعرف اهللا بإقراره على نفسه، ولشهادة األمة على 

  .ع هؤالءذلك، وبدالالت كثرية، وليس غرضي واحدا، وإمنا أصف نوع هؤالء، ونو
  ــــــــــــــــــــــ

 أن الضالل والتهوك الذي هو الوقوع يف األمر من غري معرفة له صفة الزمة -رمحه اهللا-نعم يقول 
  هلؤالء

والسبب أم وقعوا يف احلرية والتهوك مبا شهدوا هم على أنفسهم بذلك، وشهد عليهم اآلخرون 
 أم نبذوا كالم اهللا وراء ظهورهم، والتمسوا بذلك، السبب يف ذلك ما هو؟ ها هم صرحوا بذلك،

  .احلق من غري معينه
وقد ثبت عندي باإلسناد املتصل عن أحد كبارهم صاحب أسرار  : -رمحه اهللا-وهلذا يقول الشيخ 

أموت وما علمت إال أن املمكن يفتقر : املنطق، وهو رجل يقال له اخلوجني كذا، أنه قال عند املوت
  .عدمي أموت وما علمت شيئا. أمر يعرف اإلنسان ربه حقيقة املعرفةللواجب، واالفتقار 

 بل وال إىل علم يسري، ميكن من -ال أقول إىل علم يقيين-فهذه شهادة من أنفسهم على أم مل يصلوا 
أنا يف هذه الفتوى : وليس غرضي واحدا، وإمنا أصف نوع هؤالء ونوع هؤالء، يقول: خالله أن يقول
 ال أقصد فالن من املتكلمني، وال أقصد فالن من املتكلمني، إمنا أقصد نوع من دخل يف ويف هذا الكالم،

هذا العلم، وأقصد نوع السلف، ال أقصد اإلمام أمحد، وال اإلمام الشافعي، وال أقصد الصحابة، أقصد 
  .، نعم-رمحهم اهللا-جمموع السلف 



  - عز وجل -إثبات صفة العلو هللا 
  - عز وجل -ت صفة العلو هللا اآليات الدالة على إثبا

)١/٦٤(  

  

 من أوهلا - صلى اهللا عليه وسلم -وإذا كان كذلك فهذا كتاب اهللا من أوله إىل آخره، وسنة رسوله 
إىل آخرها، مث عامة كالم الصحابة والتابعني، مث كالم سائر األمة، مملوء مبا هو إما نص وإما ظاهر، يف أن 

على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعاىلاهللا سبحانه فوق كل شيء، وعلي  :
 } هفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي ه{ ) ١(} إِلَي إِلَي كعافرو فِّيكوتي م{ : وقوله) ٢(} إِن

أَم أَمنتم من في السماِء أَنْ يرسلَ ) ١٦(أَرض فَإِذَا هي تمور أَأَمنتم من في السماِء أَنْ يخِسف بِكُم الْ
) ٥(} تعرج الْملَائكَةُ والروح إِلَيه { : وقوله) ٤(} بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه { : وقوله) ٣(} علَيكُم حاصبا 

} يخافُونَ ربهم من فَوقهِم { : وقوله) ٦(} اِء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه يدبر الْأَمر من السم{ : وقوله
) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : يف ستة مواضع وقوله) ٨(} ثُم استوى علَى الْعرشِ { : وقوله) ٧(
   لَعلِّييا هامانُ ابنِ لي صرحا{ : وقوله) ٩(} 

 اببلُغُ الْأَس٣٦(أَب ( ابكَاذ هي لَأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه عفَأَطَّل اتاومالس اببأَس {)زِيلٌ { : وقوله) ١٠نت
 يدميمٍ حكح ن١١(} ) ٤٢(م (وقوله : } كبر نلٌ مزنم {)إىل أمثال ذلك مما ال يكاد حيصى إال )١٢

  . .كلفة ب
__________  

  .١٠:  سورة فاطر آية -) ١(
  .٥٥:  سورة آل عمران آية -) ٢(
  .١٧-١٦:  سورة امللك آية -) ٣(
  .١٥٨:  سورة النساء آية -) ٤(
  .٤:  سورة املعارج آية -) ٥(
  .٥:  سورة السجدة آية -) ٦(
  .٥٠:  سورة النحل آية -) ٧(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٨(
  .٥:  طه آية  سورة-) ٩(
  .٣٧-٣٦:  سورة غافر آية -) ١٠(



  .٤٢:  سورة فصلت آية -) ١١(
  .١١٤:  سورة األنعام آية -) ١٢(

)١/٦٥(  

  

  ــــــــــــــــــــــ
نعم، انتهى الشيخ من املقدمة اليت أصل ا، أو قعد ا، أن احلق على وجه العموم، ويف باب األمساء 

تاب والسنة، ومن أقوال سلف األمة، وأن أقواهلم فيها الشفاء والنور والصفات، جيب أن يؤخذ من الك
  .واهلدى

 وهذه الصفة - عز وجل -بدأ اآلن جييب على سؤال السائل فيما يتعلق بالصفات، فبدأ بصفة العلو هللا 
 من أعظم الصفات اليت جاءت فيها األدلة الصحيحة الصرحية، واجتمع فيها داللة -معاشر اإلخوة-

ب والسنة واإلمجاع، والعقل والفطرة، مجيع أنواع األدلة، ومع ذلك هذه الصفة أمجع أهل التعطيل الكتا
 اتفق اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة، ومن حذا حذوهم على تعطيل - عز وجل -على نفيها عن اهللا 

من أوله إىل فهذا كتاب اهللا :  بقوله-رمحه اهللا- من هذه الصفة، فبدأ الشيخ -سبحانه وتعاىل-الرب 
 من أوهلا إىل آخرها، مث عامة كالم الصحابة والتابعني مث - صلى اهللا عليه وسلم -آخره، وسنة رسوله 

  .سائر كالم األمة، مملوء مبا هو إما نص وإما ظاهر
 عز -هو ما كانت داللته قطعية ال حتتمل النقيض، ميثلون على ذلك بقول اهللا : النص عند األصوليني

هل يتبادر إىل الذهن معىن آخر هلذه اآلية؟ نص قطعي واضح ال ) ١(} ك عشرةٌ كَاملَةٌ تلْ { -وجل 
  .حنتاج إىل بيانه بدليل آخر

__________  
  .١٩٦:  سورة البقرة آية -) ١(

)١/٦٦(  

  

 أما داللة الظاهر فهي ما احتمل معنيني هو يف أحدمها أظهر من اآلخر، يأتينا دليل حيتمل هذا املعىن،
وحيتمل هذا املعىن، أو حيتمل أكثر من معىن، لكن يف داللته على هذا املعىن أظهر من يف داللته على املعىن 
اآلخر، مثاله ماذا؟ القرء، أحسنت، القرء حيتمل أن يكون هو الطهر، وحيتمل أن يكون هو احليض، اليد 

. النعمة أو القدرة، واضحيد كلفظ مطلق جمرد، حيتمل أن يكون اليد اجلارحة، وحيتمل أن يكون 
هذا كتاب اهللا من أوله إىل آخره، وهذا كالم رسوله من أوله إىل آخره، وهذا كالم : فالشيخ يقول



يدل . السلف مدون مكتوب منقول لنا، من أوله إىل آخره، ليس فيه نص واحد، ال نص وال ظاهر، نعم
وق عرشه، مث بدأ يذكر بعض األدلة على على خالف ما ذهبوا إليه أهل السنة واجلماعة، من أن اهللا ف

الصعود والرفع ) ١(} إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه { : ذلك، فبدأ بقوله سبحانه
 نص أن هذا العمل الصاحل والكلم - عز وجل -معروف يف لغة العرب، أنه من أسفل إىل أعلى، واهللا 

ن؟ يصعد للمالئكة، نص صريح إليه إىل اهللا الضمري يعود إىل اهللا، إليه يصعد، فبمعىن أنه الطيب يصعد مل
أَأَمنتم من في  { - عز وجل -وقوله ) ٢(} إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي { : يف العلو، أيضا قوله سبحانه

يفَإِذَا ه ضالْأَر بِكُم ِسفخاِء أَنْ يمالس ورما ) ١٦( تباصح كُملَيلَ عسراِء أَنْ يمي السف نم متنأَم أَم {
ألستم تقولون : هذه اآلية وما يف معناها، اعترض ا أهل التأويل على أهل السنة، قالوا ألهل السنة) ٣(

 ظاهر هذه اآلية ،وما إذن: بلى، قالوا:  قلنا- عز وجل -أن ظاهر النصوص مراد، الظاهر الالئق باهللا 
  يف معناها من اآليات األخرى، واألحاديث

__________  
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ١(
  .٥٥:  سورة آل عمران آية -) ٢(
  .١٧-١٦:  سورة امللك آية -) ٣(

)١/٦٧(  

  

  ربنا اهللا الذي يف السماء يدل على أن اهللا ليس يف العلو، كيف ذلك؟
 تعاىل اهللا عن - عز وجل -تفيد الظرفية، مبعىن أن السماء حميطة بالل أحسنت، أن يف . وجه ذلك، نعم
كذب، ومن قال أن هذا هو ظاهر النص، بل ظاهر النص هذا هو ظاهر النص، رد عليهم : ذلك، قالوا

 أن هذا فهم باطل، ومن نقله عن أحد من السلف فقد أن هذه اآلية دليل -رمحه اهللا-شيخ اإلسالم 
ما معىن . لعلو، وأن اهللا عال على كل اخللق، وأنه ال حييط به شيء من خملوقاته، طيبعلى أن اهللا يف ا

هذه اآلية، هذه اآلية ال حتتمل إال أحد معنيني، وكالمها يدل على احلق، املعىن األول أن حنمل يف على 
سماء املبنية، إمنا أصلها، ماشي على أصلها، مبعىن أا تفيد الظرفية، لكن السماء هنا ليس املقصود ا ال

املقصود بالسماء العلو، وهذا موجود يف القرآن، ونزلنا من السماء ماء طهورا، فليمدد بسبب إىل 
  .السماء إىل العلو، فيكون معىن اآلية أأمنتم من يف العلو واضح

ى، وهذا لو قال قائل لنحمل السماء على السماء املبنية، فنقول إذن يف تكون مبعىن عل: االحتمال الثاين
معروف عند العرب، أن حروف اجلر ينوب بعضها عن بعض، فيكون معىن اآلية أأمنتم من على السماء، 

هل يقول عاقل أن ) ١(} فَِسريوا في الْأَرضِ  { - عز وجل -وهذا أيضا موجود يف القرآن، يقول اهللا 



 عز -ألرض، وقول اهللا  يأمرنا أن نسري يف جوف األرض، أو على األرض، على ا- عز وجل -اهللا 
  .يف وسط جذوع النخل، أو على جذوع النخل)٢(} ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ  { -وجل 

إذن فهذه اآلية بكل املعاين اجلائزة يف لغة العرب، ال تدل إال على املعىن احلق، وال تدل على املعىن 
  .الباطل الذي أورده هؤالء

  :-ه وتعاىلسبحان-أيضا قول اهللا 
__________  

  .١٣٧:  سورة آل عمران آية -) ١(
  .٧١:  سورة طه آية -) ٢(

)١/٦٨(  

  

 : } هإِلَي اللَّه هفَعلْ ر{ : نص صريح، وقوله) ١(} ب هإِلَي وحالركَةُ ولَائالْم جرع{ ) ٢(} ت نم رالْأَم ربدي
ي ضِ ثُماِء إِلَى الْأَرمالس هإِلَي جر{ ) ٣(} ع هِمقفَو نم مهبافُونَ رخلَى { : وقوله) ٤(} يى عوتاس ثُم

يقول الشيخ يف ستة مواضع، يف األعراف ويونس والرعد، والسجدة والفرقان واحلديد، ) ٥(} الْعرشِ 
  )٦(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : -سبحانه وتعاىل-وقوله 

واالستواء يا إخوان، اآليات اليت جاءت يف إثبات االستواء، هي دليل على إثبات صفة االستواء، ودليل 
 ذكر - عز وجل -على إثبات صفة العلو، فابن القيم ملا ذكر أنواع األدلة الدالة على إثبات علو اهللا 

ذكر الشيخ أن . نعم... العلو؟ منها النصوص املثبتة لالستواء، وما الفرق بني صفة االستواء وصفة 
الفرق بني الصفتني، أن صفة االستواء صفة خربية، مبعىن ثبتت عن طريق اخلرب، فلو مل يرد دليل من 

الكتاب أو السنة على إثبات هذه الصفة ملا أثبتناها، فهي متوقفة على ورود ماذا؟ على نصوص الكتاب 
  .العقل والفطرة، ثبت بداللة العقل، كما سيأيتوالسنة، أما العلو فال، ثبت بالكتاب والسنة، و

األمر اآلخر، أن االستواء صفة فعليه، متعلقة باملشيئة؛ وهلذا مث استوى على العرش، االستواء أمر 
متأخر، أما العلو فهو صفة ذاتية، ال تنفك عن اهللا عز وجل حبال من األحوال، فهو متصف بالعلو أزال 

  .وأبدا
لو أعم من االستواء، فكل من استوى على شيء، فقد عال عليه وال عكس، وليس أن الع: األمر الثالث

كل من عال شيء فقد استوى عليه، واضح؟ فاهللا عال عن السماوات لكن مل يستو على السماوات، 
  واضح أو غري واضح؟

العلو أعم من االستواء، فكل مستوي على شيء فقد عال عليه، وال عكس فليس كل من عال : أقول
  يء فهو مستوي عليه، أيضا مما استدل به املؤلف هنا على صفة العلو، قصة فرعون وهامانش



__________  
  .١٥٨:  سورة النساء آية -) ١(
  .٤:  سورة املعارج آية -) ٢(
  .٥:  سورة السجدة آية -) ٣(
  .٥٠:  سورة النحل آية -) ٤(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٥(
  .٥:  سورة طه آية -) ٦(

)١/٦٩(  

  

 اببلُغُ الْأَسلِّي أَبا لَعحري صنِ لانُ اباما ه٣٦(ي ( هي لَأَظُنإِنى ووسم إِلَى إِلَه عفَأَطَّل اتاومالس اببأَس
فلوال أن موسى أخربه أن اهللا يف العلو، ملا رام فرعون الصعود لالطالع إىل : قال العلماء) ١(} كَاذبا 
عليه -سى، فموسى عليه السالم أخرب فرعون أن إهله أين؟ يف السماء؛ وهلذا حاول جاهدا فرعون إله مو
  . أن يصعد؛ ليطلع على إله موسى كما زعم-لعنة اهللا

نزل القرآن، فدائما الترتيل يكون من أعلى إىل أسفل، - عز وجل -كذلك اآليات اليت فيها أن اهللا 
حيصى إال بكلفة، وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي، أن يف القرآن إىل أمثال ذلك مما ال يكاد : يقول

فيه أكثر من ثالمثائة دليل على إثبات صفة العلو، وذكر : ألف دليل على إثبات صفة العلو، وقال غريه
 أن اآليات واألخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه، -رمحه اهللا-ابن القيم 

ولو : ا ذكر مجلة منها يف كتابه اجتماع اجليوش اإلسالمية، وقال يف آخر الكتابتقارب األلوف؛ وهلذ
  .شئنا ألتينا على هذه املسألة بآالف األدلة، نعم
  - عز وجل -األحاديث الدالة على إثبات صفة العلو هللا 

 -  صلى اهللا عليه وسلم-ويف األحاديث الصحاح واحلسان ما ال حيصى، مثل قصة معراج رسول اهللا 
" املالئكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إىل رم فيسأهلم، وهو أعلم م 

  :ويف الصحيح يف حديث اخلوارج 
  أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء، يأتيين خرب السماء صباحا ومساء

  :ويف حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغريه 
__________  

  .٣٧-٣٦:  سورة غافر آية - )١(

)١/٧٠(  



  

ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس امسك، أمرك يف السماء واألرض، كما رمحتك يف السماء، اجعل رمحتك 
يف األرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبني،أنزل رمحة من رمحتك، وشفاء من شفائك على 

اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له، فليقل ربنا اهللا الذي  إذا - صلى اهللا عليه وسلم -هذا الوجع قال 
والعرش فوق ذلك، واهللا فوق عرشه، وهو يعلم ما " وذكره، وقوله يف حديث األوعال ! يف السماء 
  .رواه أبو داود.أنتم عليه 

وهذا احلديث مع أنه رواه أهل السنن كأيب داود وابن ماجة والترمذي وغريهم، فهو مروي من طريقني 
شهورين، والقدح يف أحدمها ال يقدح يف اآلخر، وقد رواه إمام األئمة ابن خزمية يف كتاب التوحيد، م

 صلى اهللا عليه وسلم -الذي اشترط فيه أنه ال حيتج فيه إال مبا نقله العدل عن العدل، موصوال إىل النيب 
: قال. رسول اهللا:  أنا؟ قالتمن: يف السماء، قال:  وقوله يف احلديث الصحيح للجارية أين اهللا؟ قالت-

إن اهللا ملا خلق اخللق كتب يف كتاب موضوع عنده فوق : أعتقها فإا مؤمنة وقوله يف احلديث الصحيح
حىت يعرج ا إىل السماء اليت فيها اهللا : العرش، إن رمحيت سبقت غضيب وقوله يف حديث قبض الروح

  - رضي اهللا عنه - إسناده على شرط الصحيحني وقول عبد اهللا بن رواحة
 ملا ذكر مجلة من اآليات الدالة على إثبات صفة العلو، انتقل لذكر مجلة وأمثلة مما -رمحه اهللا-الشيخ 

ويف األحاديث الصحاح واحلسان ما ال حيصى، ومعروف : ورد يف الصحيح، يف إثبات هذه الصفة، فقال
  احلديث

لعدل الثقة تام الضبط عن مثله، من أول السند الصحيح واحلسن عند أهل املصطلح، الصحيح ما رواه ا
إىل منتهاه، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، واحلسن مثل الصحيح عدا أنه رواه خفيف الضبط، وكال 

 إىل ربه، وهذه ثبتت rالدرجتني من درجات احلديث املقبول الصحيح، ذكر منه قصة معراج رسول اهللا 
 يدل على أن اهللا يف العلو؛ وهلذا وصل U إىل ربه -ة والسالمعليه الصال-يف صحيح مسلم، فمعراجه 

 سدرة املنتهى، ومسع صريف األقالم، بل ارتفع إىل درجات أعلى من جربيل، -عليه الصالة والسالم-
ال أجتاوز هذا، هذا هو احلد الذي، فاصعد إىل ربك، : فجربيل ملا جاوز السماء السابعة توقف، وقال

   .rفصعد النيب 
 فكوم -إن هللا مالئكة سيارة ،  وصعودها إليه، هذا ورد يف حديث Uا نزول املالئكة من عند اهللا أيض

املالئكة الذين ، : يصعدون ويرتلون يدل على أن اهللا يف العلو، وهذا يف الصحيحني كذلك وقوله
أمنوين وأنا أمني أال ت،  هذا أيضا ثبت يف الصحيحني، وحديث اخلوارج -يتعاقبون فيكم بالليل والنهار 

 على كالمه، على وحيه، وأنا أمني من U أي كيف ال تأمنوين على دنيا، وأنا أمني اهللا -من يف السماء 
ربنا اهللا الذي يف ، الذي رواه أبو داود وغريه :  وحديث الرقية يقول الشيخUيف السماء يعين اهللا 

أمحد واحلاكم، والبيهقي والاللكائي، وابن  احلديث يف واقع األمر رواه أبو داود، واإلمام -السماء 
قدامة يف العلو، والدارمي يف الرد على اجلهمية، لكن مدار احلديث على زياد أو زيادة بن حممد، وقد 



ليس له إال حديث أو حديثني عفوا، : أنه منكر احلديث، وقال عنه ابن عدي: قال عنه اإلمام البخاري
  .اب عليهما، وذكر الذهيب أنه ممن انفرد حبديث الرقيةليس له إال حديثني أو ثالثة ال يث

وعلى كل حال فصفة العلو ليست متوقفة على هذا احلديث، فحىت لو كان هذا احلديث ضعيفا، فهناك 
: عشرات بل مئات األحاديث الدالة على هذه الصفة، وأيضا حديث األوعال، وهو حديث العباس قال

: السحاب، قال:  فمرت سحابة فسألنا ما تسمون هذه قلناrل اهللا كنا يف بطحاء يف عصابة فيهم رسو، 
وفيه واهللا فوق العرش يعلم ما ،  إىل آخر احلديث -واملزن : واملزن، قلنا: والعنان، قال: والعنان، قلنا
 أيضا الشيخ تكلم عن سند هذا احلديث؛ ألنه هناك من طعن يف احلديث؛ وجه الطعن يف -أنتم عليه 

بد اهللا بن عمرية الراوي عن األحنف؛ واألحنف هو الراوي عن العباس؛ اإلمام البخاري احلديث أن ع
البخاري نايف؛ وابن خزمية الذي : أنكر أن يكون عبد اهللا بن عمرية مسع من األحنف؛ فالشيخ يقول

لى ص-أورد احلديث يف كتابه؛ أي كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أن ال يرد فيه إال ما صح عن النيب 
؛ فكأن ابن خزمية أثبت مساع من عبد اهللا بن عمرية عن األحنف؛ واملثبت مقدم على -اهللا عليه وسلم

  .النايف
 -رمحه اهللا-احلديث صحيح، وال يرد عليه إنكار اإلمام البخاري، اإلمام البخاري : وهلذا الشيخ يقول

عبد اهللا بن عمرية ال يعرف له : ولأفاد مبا علم أن عبد اهللا بن عمرية مل يسمع من األحنف؛ فلهذا يق
عبد اهللا بن عمرية ال يعرف : إن البخاري يف تارخيه التاريخ الكبري ذكر، فقال: مساع من األحنف، يقول

 بأن ابن خزمية يف كتاب التوحيد قد اشترط أن ال -رمحه اهللا-له مساع من األحنف، فرد عليه الشيخ 
لى النفي، والبخاري إمنا نفى معرفة مساعه من األحنف، ومل حيتج فيه إال بالصحيح، واإلثبات مقدم ع

ينف معرفة الناس ذا السماع، فإذا عرفه غريه كابن خزمية كانت معرفته وإثباته مقدم على نفي غريه، 
وقوله يف احلديث الصحيح : ، يقول-رمحه اهللا-وعدم معرفته، وقد حكم عليه بذلك أن احلديث حسن 

 احلديث ثابت يف صحيح -أنت رسول اهللا : من أنا؟ قالت: يف السماء، قال: قالتأين اهللا؟ ، للجارية 
 يسأل هذه اجلارية األعجمية rمسلم؛ وهلذا شرق به أهل البدع، احلديث صريح ال حيتمل التأويل النيب 

ا مؤمنة أعتقها فإr ،  فقال النيب -أا أشارت إىل السماء ،  ويف رواية -يف السماء : أين اهللا؟ تقول، 
-  

فوقف أهل البدع من هذا احلديث ثالثة مواقف، فمنهم من رد احلديث، وهذا ديدم دائما مع السنة، 
القرآن يلجأون إىل التأويل أو التفويض، السنة غالبا ما يلجأون إىل رد احلديث، وهلم يف ذلك عدة شبه، 

ن ال يستطع رد احلديث، لكن حاول أحيانا يقول احلديث آحاد وال حيتج به يف باب العقائد، ومنهم م
 وإال ال جيوز سؤال أين اهللا؟ أهل - سأل اجلارية أين اهللا rإن النيب ، : أن يؤول هذا احلديث فقال

الكالم النفاة لصفة العلو ال جييزون السؤال عن اهللا بأين؛ ألنك لو سألت عن اهللا بأين، مبعىن حددت له 
  .مكانا، وهم ينفون هذا األمر

 يف نفسها، فأخربته أن U قدر اهللا Uال هو يسأهلا عن مقام اهللا :  هلذه اجلارية، قالواrل النيب طيب سؤا



  .يف السماء، مبعىن عال ومرتفع وعظيم: قدر اهللا يف السماء، كما تسأل إنسان ما قدر فالن عندك، يقول
على هذا األمر، ومنهم من أنه سأهلا لالمتحان، ومل يقرها : الحظوا هذا التأويل الفاسد، ومنهم من قال

 فال ندري، لكن ال نثبت صفة العلو وال جنيز أن يسأل عن اهللا Uنفوض معىن هذا احلديث إىل اهللا : قال
  .بأين

واحلديث صريح يف إثبات صفة العلو، واشتمل أيضا على جواز السؤال عن اهللا بأين، وأن إثبات صفة 
م على هذه اجلارية باإلميان؛ ملا أثبتت أن اهللا يف العلو،  حكrالعلو هللا دليل على إميان الشخص، فالنيب 
أن اهللا ملا خلق اخللق كتب يف كتاب موضوع عنده فوق ، : وأنه رسول اهللا وقوله يف احلديث الصحيح

إن رمحيت ،  دليل على أن اهللا فوق العرش، وأن هذا الكتاب عنده، واحلديث يف الصحيحني -العرش 
ث فيه داللة على إثبات صفة العلو، وفيه داللة على إثبات صفة الرمحة  فهذا احلدي-سبقت غضيب 

  .والغضب، وأيضا إثبات العرش
 احلديث صريح يف إثبات -قبض الروح حىت يعرج ا إىل السماء اليت فيها اهللا ، : وأيضا قوله يف حديث

يث الرباء بن عازب  واحلديث رواه ابن ماجة وأمحد وابن خزمية، وله شاهد من حدUصفة العلو هللا 
  .الطويل الذي يف السنن، نعم

هذه درجة من درجات احلديث الصحيح، أي درجة؟ اختلفتم " وإسناده على شرط الصحيحني"قوله 
خامس، إذا قيل هذا احلديث على شرط : رابع، ومن يقول: ثاين، ومن يقول: منكم من يقول

ألوىل املتفق عليه، الدرجة الثانية ما رواه الصحيحني، أي درجة من درجات الصحيح؟ الرابع الدرجة ا
  .البخاري، الثالث ما رواه مسلم، الرابع ما كان على شرطهما، نعم

)١/٧١(  

  

  : وأقره عليه- صلى اهللا عليه وسلم - الذي أنشده النيب - رضي اهللا عنه -وقول عبد اهللا بن رواحة 
  

  شهدت بأن وعد اهللا حق
  وأن النار مثوى الكافرين

  عرش فوق املاء طافوأن ال
  وفوق العرش رب العاملني

  
 هو وغريه من شعره - صلى اهللا عليه وسلم -وقول أمية بن أيب الصلت الثقفي الذي أنشد للنيب 

  :فاستحسنه، وقال آمن شعره وكفر قلبه



  
  جمدوا اهللا فهو للمجد أهل
  ربنا يف السماء أمسى كبريا

  بالبناء األعلى الذي سبق الناس
  سماء سريراوسوى فوق ال

  شرجعا ما يناله بصر العني
  يرى دونه املالئكة صورا

إن اهللا حيي كرمي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفرا : وقوله يف احلديث الذي يف السنن
ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب إىل أمثال ذلك مما ال حيصيه إال اهللا، مما هو من أبلغ املتواترات : وقوله

 صلى اهللا عليه وسلم -اللفظية واملعنوية، اليت تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول 
 فوق العرش، وأنه فوق السماء، كما فطر اهللا -سبحانه- املبلغ عن اهللا، القائلة أمته املدعوين أن اهللا -

  .الشياطني عن فطرتهمجيع األمم عرم وعجمهم يف اجلاهلية واإلسالم، إال من اجتالته 
  ــــــــــــــــــــــ

)١/٧٥(  

  

 من األدلة الثابتة يف السنة على صفة العلو، قصة عبد اهللا بن رواحة، -رمحه اهللا-مث ذكر الشيخ . نعم
رويناها من وجوه صحاح، ورواها أيضا الدارمي، وابن : وقد رواها ابن عبد الرب يف االستيعاب، وقال

 أقره على أن اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب " تاريخ دمشق، فهي صرحية عساكر يف ترمجته يف 
وقول أمية بن أيب الصلت الثقفي، وهذا ممن "  فوق العرش والعرش فوق املخلوقات - عز وجل -

أدرك اإلسالم لكنه مل يسلم، وذكر املؤرخون أنه أراد أن يسلم، لكن ملا علم مبقتل أهل بدر من 
 -، وشعره مليء باحلكمة، وذكر بدء اخللق؛ وهلذا قال النيب -نسأل اهللا السالمة-عه الكرب املشركني من

وثبت عن عمرو بن الشريف عن أبيه "  يف هذا احلديث آمن شعره وكفر قلبه -صلى اهللا عليه وسلم 
لت هل معك من شعر أمية بن أيب الص:  يوما فقال- صلى اهللا عليه وسلم -ردفت رسول اهللا : " قال

: هي فأنشدته بيتا، حىت أنشدته مائة بيت إىل أن قال: هي فأنشدته بيتا، مث قال: نعم، قال: شيئا، قلت
   .- عز وجل - وتعظيم اهللا - عز وجل -؛ ملا يف شعره من إثبات وجود اهللا " كاد أمية أن يسلم 

الشرجعا، : قوله، -رمحه اهللا-وهذا احلديث رواه مسلم، فهو شاهد للحديث الذي أورده املؤلف 
يف احلديث : الشرجع هو العايل، ما يناله بصر العني، يرى دونه املالئكة صورا، أي مائل العنق، وقوله

 رفع يديه -إن اهللا حيي كرمي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، أن يردمها صفرا : الذي يف السنن



إن رفع اليدين إىل : إىل أن أهل البدع قالوا وسيأيت اإلشارة - عز وجل -إليه، العبد يرفع يديه ملن هللا 
السماء، ال يدل على أن اهللا يف السماء؛ إمنا ألن السماء قبلة الدعاء، وهذا قول باطل مل يسبقهم إليه 

  .أحد، وال دليل عليه ال من الشرع وال من اللغة

)١/٧٦(  

  

 داود، والترمذي وابن ماجة، وحديث ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب وقوله يف احلديث هذا عند أيب
وابن أيب شيبة واحلاكم، وقال على شرط الشيخني، ووافقه الذهيب وحديث ميد يديه إىل السماء يا رب 

 أن الرجل يطيل السفر أشعث أغرب - صلى اهللا عليه وسلم -يا رب هذا يف احلديث الذي ذكره النيب 
إىل أمثال ذلك مما ال حيصيه : اء يف العلو، يقول الشيخميد يديه إىل السماء هذا دليل على أن اهللا يف السم

إال اهللا، أي من األحاديث، وقد عين بعض العلماء يف مجع، بعض هذه األحاديث اليت جاءت يف العلو، 
ككتاب العلو للعلي الغفار، لإلمام الذهيب، وإثبات العلو البن قدامة املقدسي، وكتاب اجتماع اجليوش 

، مما هو من أبلغ املتواترات اللفظية واملعنوية، معروف -رمحهم اهللا-بن القيم، وغريهم اإلسالمية لإلمام ا
  .ما هو متواتر هو ما رواه مجع عن مجع يستحيل عادة تواطئهم على الكذب، وأسندوه إىل شيء حمسوس

قسمني، إن إثبات صفة العلو ثبتت بالتواتر اللفظي واملعنوي؛ ألن التواتر ينقسم إىل : فالشيخ يقول
تواتر لفظي، وهو ما تواتر لفظه، مثل حديث من كذب علي متعمدا، واملتواتر املعنوي أن خيتلف اللفظ 
لكن ألفاظ هذا احلديث جتتمع على معىن واحد، فصفة العلو ثبتت ذين النوعني، من أنواع التواتر اليت 

ل املنطق، هو ما ال ميكن دفعه، تورث علما يقينيا، من أبلغ العلوم الضرورية العلم الضروري عند أه
مثل ميثلون الواحد نصف االثنني، والسماء فوق األرض، هذا علم ضروري، ما ميكن اإلنسان يتبعه، وال 

  .حىت حيصل باالكتساب

)١/٧٧(  

  

هذه األدلة من القرآن والسنة، تدل على إثبات صفة العلو، وتورث لدى اإلنسان علم : فالشيخ يقول
 املبلغ عن اهللا ألقى إىل أمته املدعوين أن اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -عه، أن الرسول يقيين ال ميكن دف

سبحانه فوق العرش، وأنه فوق السماء كما فطر اهللا على ذلك مجيع األمم عرم وعجمهم، يف اجلاهلية 
نوع األول  عرفنا ال- عز وجل -واإلسالم، هذا النوع الثالث من أنواع األدلة على إثبات علو اهللا 

داللة الكتاب، النوع الثاين داللة السنة، النوع الثالث الفطرة، وهذا الدليل من أقوى األدلة اليت ووجه 
  .ا، هؤالء الذين أنكروا صفة العلو



 فطر الناس عامة، املؤمن والكافر، العريب -كما ذكر الشيخ-دليل الفطرة، ما هو دليل الفطرة؟ أن اهللا 
ألنثى، والصغري والكبري، على أم يتوجهون بقلوم وأيديهم إذا حزم أمر أو واألعجمي، الذكر وا

 يف السماء، ملا توجهوا إليها، وليس هذا - عز وجل -شدة إىل السماء؛ ملن يتوجهون؟ لو مل يكن أن اهللا 
 ملا سأل هذه - صلى اهللا عليه وسلم -أمر مكتسب، هذا أمر ضروري فطري؛ وهلذا الحظوا النيب 

جلارية، أعجمية مل تدرس مل تتعلم ترعى الغنم، فصكها سيدها مث ندم؛ ألنه هناك ذئب جاء وعدى هذه ا
 يسأل الكفارة - صلى اهللا عليه وسلم -الغنم، فأكل شاة فغضب وأسف، فصكها مث ندم وأتىالنيب 

عتقها فإا مؤمنة كيف أ: يف السماء من أنا؟ قال رسول اهللا: ائت ا إيلّ، مث سأهلا أين اهللا؟ قالت: فقال
  عرفت أن اهللا يف السماء؟

وميثل العلماء ويورد هذا شيخ اإلسالم كثريا، يف قصة أيب جعفر اهلمداين مع أيب املعايل اجلويين، أبو 
املعايل اجلويين معروف من أئمة األشاعرة، وممن ينكر صفة العلو، كان يشرح للناس، يشرح هلم حديث 

 ويقرر نفي صفة العلو، فقام أبا جعفر اهلمداين، - معه، أو كان اهللا وال عرش كان اهللا ومل يكن شيئا، 
يا شيخ دعنا من هذا كله، دعنا من هذه األدلة اليت توردها، وهذه الشبه، ومن هذه : وقال له

االحتماالت، لكن أخربنا عن شيء واحد أخربنا عن هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا، ما قال عارف 
حريين اهلمداين، : هللا إال توجه إىل السماء، مل يلتفت ميينا وال يسارا، فضرب أبا املعايل رأسه، وقالقط يا ا

  .ما استطاع أن جييب عن هذا األمر الفطري. حريين اهلمداين، ونزل
كان عندي أحد هذه الشيوخ :  يف دائرة عرض العقل والنقل، قال-رمحه اهللا-وذكر شيخ اإلسالم 

ملا ضاق : العلو، يريد حاجة فأخرته، أخره عن وقته، مث بدأ يتشاغل عنه يف أمور، يقولاملنكرين لصفة 
ملن ترفع بصرك، أنت تنكر : فقلت له: يا اهللا يعين كاملتذمر، يقول: ذرعا رفع بصره إىل السماء، وقال

 اهللا، يقول أستغفر اهللا، أستغفر: صفة العلو، تنكر أن يكون يف العلو، أن يكون اهللا يف العلو، فقال
فقل سبحان اهللا، اآلن تغالط فطرتك، فبينت له فعرف احلق، فرجع إليه، إذن هذه الفطرة هي : الشيخ

يف السماء، هذا الكافر : أين اهللا فيقول لك: من أقوى األدلة، تسأل الصغري الصيب الذي مل يتعلم، فتقول
  .ء ضرورةالذي ال يؤمن باهللا حقيقة، إذا نزلت به شدة يتوجه إىل السما

)١/٧٨(  

  

وأذكر يف سنة من السنوات، كنا نناظر أحد األشخاص يف احلرم املكي، وكان طالب علم لكنه ممن 
يذهب إىل مذهب األشاعرة، وينكر صفة العلو فطال املقام معه واألخذ والرد، فسبحان اهللا مر صيب 

يف السماء : اهللا؟ مباشرة بفطرته قالتعاىل أين : صغري مل يدخل املدرسة، صغري، فنادينا الصغري، قلنا له
  من علم هذا: ومشى، قلنا له



  .الصغري؟ فبهت الرجل
إذن من األدلة القوية اليت يستدل ا على من أنكر صفة العلو، هذه الفطرة اليت أودعها اهللا يف قلوب 

  .عباده، نعم
   باإلمجاع- عز وجل -أقوال السلف يف إثبات صفة العلو هللا 

)١/٧٩(  

  

ن السلف يف ذلك من األقوال، ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا، مث ليس يف كتاب اهللا وال يف سنة مث ع
 وال عن أحد من السلف األمة، ال من الصحابة والتابعني، وال عن - صلى اهللا عليه وسلم -رسوله 

  .ظاهراأئمة الدين، الذين أدركوا زمن األهواء واالختالف حرف واحدا خيالف ذلك، ال نصا وال 
  ــــــــــــــــــــــ

مث عن السلف يف ذلك من األقوال ما لو جمع : هذا هو داللة النوع الرابع اإلمجاع، الشيخ يقول. نعم
لبلغ مئات أو ألوفا، وذكرت لكم ممن عين جبمع أقواهلم يف كتابه العلو، وقد مجع أقواهلم على الطبقات، 

و، اإلمام الذهيب رد أقواهلم من الطبقة الثانية الثالثة الرابعة، من الطبقة األوىل فالن وفالن، وي: فقال
 يف اجتماع اجليوش، بل إنه تعدى إىل أبعد من هذا، نقل عن الكفار وعن -رمحه اهللا-وكذلك ابن القيم 

وليس يف : اجلن وعن احليوانات، يثبت أن كل هؤالء خيالفون هؤالء املعطلة، ويثبتون صفة العلو، يقول
 وال سنة رسول اهللا، وال عن أحد من الصحابة، وال عن أحد من التابعني، وال عن تابعي كتاب اهللا

  .التابعني، حرف واحد خيالف هذا األمر
ألنه رمبا ما جاء من يبحث هذه املسألة، الشيخ أشار إىل هذا : قد يورد عليك شخص، ويقول

وا أناسا ينفون عن اهللا صفة العلو، الذين أدركوا زمن األهواء واالختالف، أدرك: االحتمال، فقال
ويريدون الشبهات، وما بلغنا عن أحد األئمة أنه وافقهم على ذلك، فاملسألة أثريت يف وقتهم، لكنهم 

  .ردوا عليهم، وأثبتوا صفة العلو هللا حقيقة، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
مسجد يصلي أحيانا بنا، فهل جتوز الصالة خلفه أعرف مؤذن : أحسن اهللا إليكم، هذا سائل يقول: س 

  وماذا نفعل به؟ نشكيه أو ماذا نفعل؟

)١/٨٠(  

  

 على كل حال إمامة املبتدع - يف عقيدته قال إنه ينكر بعض الصفات -مؤذن ما اإلشكال يعين؟ : ج 
ا أن يصلوا هذا تكلم عنها العلماء، واألصل يف الناس السالمة، وليس من هدي السلف أم إذا أرادو



وإذا ثبت أن هذا اإلمام عنده بدعة، فال خيلو األمر إن كانت . خلف إنسان سألوا عن عقيدته، نعم
بدعته مكفرة، فال يصلى خلفه، وال كرامة، أما إن كانت بدعته دون ذلك، فإن تيسر الصالة خلف 

 أمحد يصلي خلف بعض غريه، فهذا أوىل، وإن صلى املسلم خلفه ومل جيد غريه فال بأس، وكان اإلمام
  .أهل البدع، نعم

هل القبور يسمعون من يأيت إليهم من أهلها، ويسلم عليهم : هذا سائل ويلح يف السؤال، يقول: س 
  ويعرف من هم؟

 فهذا ثابت، وثبت يف قصة قتلى بدر، - صلى اهللا عليه وسلم -أما مساع أهل القبور واملوتى للنيب : ج 
  ملا رماهم يف القليب، وقال
يا فالن بن فالن يا فالن بن فالن هل وجدمت ما وعد ربكم حقا فقد : له عمر ملا وقف عليهم وقال

ما أنتم بأمسع يل منه، أما مساع : عمر ماذا تكلم جثثا هامدة، قال: وجدت ما وعدين ريب حقا، فقال له
 عنه أهله املشيعون عموم األموات لعموم األحياء، فثبت يف حالة، ثبت يف احلديث أن امليت إذا انصرف

رمحه -له، يسمع قرع نعاهلم، أما ما عدا ذلك فاملسألة خالفية، وال أعرف أنا فيها حديث وابن القيم 
  .أثبت مساع األموات لألحياء، وانتصر هلذا كثريا، واهللا أعلم" الروح" يف كتابه -اهللا
وهو الَّذي في السماِء إِلَه وفي { : يقول السالم عليكم ورمحة اهللا، استدل أهل التعطيل بقوله تعاىل: س 

 ضِ إِلَها على نفي العلو باهللا تعاىل، فكيف نرد عليهم، وجزاكم اهللا ) ١(} الْأَر استدلوا
  __________.خريا
  .٨٤:  سورة الزخرف آية -) ١(

)١/٨١(  

  

وهو الَّذي في {  آية - وجل استدل املعطلة مما استدلوا به على نفي صفة العلو عن اهللا عز. نعم: ج 
 ضِ إِلَهي الْأَرفو اِء إِلَهملكن بالرجوع إىل كالم املفسرين، وإىل كالم األئمة، ممن فسروا هذه ) ١(} الس

اآلية، فكلهم جممعون على أن معىن اآلية ليس كما ظنه هؤالء، أن اهللا يف السماء وأنه يف األرض بذاته 
بل معناها أن اهللا هو املدعو املعبود يف األرض املدعو املعبود يف السماء، فهو إله من تعاىل اهللا عن ذلك، 

يف السماء، وإله من يف األرض، وهذا هو الذي تشهد له اللغة، فإن إله من أله يأله فهو مألوه، أي عبد 
كوب، فإله يعبد فهو معبود، إله على وزن فاعل، ويأيت معناها على وزن مفعول، مثل ركاب مبعىن مر

. ، وال حجة هلم يف ذلك، نعم-رمحهم اهللا-معناها مألوه، أي معبود، وهذا هو الذي فسر السلف 
سبحان اهللا الحظ كيف يتمسكون مبا تشابه من هذا القول، علما بأنه مل يسبقهم إليه أحد ال من 

تشابه يف هذه الصحابة وال من السلف، وال حىت لغة العرب تشهد هلم، لكن الحظوا يتمسكون مبا 



  .اآلية، ويدعون مئات اآليات احملكمة الصرحية اليت ال حتتمل أي معىن آخر، نعم
وكيف جيمع ) ٢(} فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه { : أحسن اهللا إليكم، يقول ما تفسري قول اهللا تعاىل: س 

  بني هذه اآلية، واألدلة الدالة على علو اهللا عز وجل؟
__________  

  .٨٤:  سورة الزخرف آية -) ١(
  .١١٥:  سورة البقرة آية -) ٢(

)١/٨٢(  

  

فثم جهة اهللا، وهذه اآلية ليست من آيات الصفات، وليس فيها ) ١(} فَثَم وجه اللَّه { معىن اآلية : ج 
ا تولوا فثم تأويل، كما يزعم أهل البدع، فإن يف اللغة الوجهة والوجه كلها تطلق على اجلهة، فأين م

قبلة اهللا، هذا معىن الكالم، وهذه اآلية مما اعترض ا أهل البدع على شيخ اإلسالم يف مناظرة 
نعم، : أنت تقول أن السلف ال يؤولون، قال: الواسطية، قالوا له ملا اجتمعوا به يف الس الثاين، قالوا له

) ٢(} فَثَم وجه اللَّه  { - عز وجل - وجدنا آية أوهلا السلف، قال كأنكم تريدون قول اهللا: قالوا
من قال لكم أن هذه فيها تأويل، هذه هي أصل اللغة، الوجه يطلق على اجلهة، وأطلق : نعم، قال: قالوا

أو حققنا أن هذه اللفظة املقصود ا اجلهة، وليس الوجه الذي هو الصفة؛ ألن سياق الكالم يدل على 
بلة؟ عن القبلة، إذن عندنا إذا كان اللفظ حمتمال مثل الوجه اآلن، حيتمل الكالم عن الصفات، أو عن الق

أن يكون الصفة، واحتمال أن يكون اجلهة، والعرب أطلقوا الوجه على هذا وذاك، كيف حندد هذا 
إن : املعىن يف هذه اآلية؟ من األمور اليت حيدد ا معىن اللفظ أيش؟ سياق الكالم، شيخ اإلسالم يقول

كالم مستلزم لفهم معىن الكالم، ليس فقط يف كالم اهللا، بل حىت يف كالم الناس، فأنت ال تفهم سياق ال
فهذه اآلية ليست من آيات الصفات، وال . كالم املتحدث إال إذا فهمت السياق الذي ورد به، واضح

ف فسرها ابن عالقة هلا بالصفات، فمعىن فثم وجه اهللا أي فثم قبلة اهللا وهذا هو الذي فسرها به السل
  .عباس يف هذا، نعم

  هل هناك سبب ظاهر لبدء املؤلف بصفة العلو؟: س
ال ليس هناك سبب اللهم إال أن هذه الصفة من أظهر الصفات اليت أوهلا أهل البدع، ومن أعظم : ج

  .الصفات اليت ثبتت باألدلة القطعية اليت اجتمع فيها مجيع أنواع األدلة، نعم
__________  

  .١١٥:  البقرة آية  سورة-) ١(
  .١١٥:  سورة البقرة آية -) ٢(



)١/٨٣(  

  

السالم عليكم ورمحة اهللا، يف حديث كتب يف كتاب موضوع عنده فوق العرش، دال : هذا يقول: س
على أن غري اهللا أيضا فوق العرش، وهو الكتاب، إذن فعلوه على العرش يشاركه فيه غريه، بينوا لنا 

  وجه ذلك مأجورين؟
 هلذا الكتاب، لكن ال - عز وجل -يلزم كونه الكتاب عنده فوق العرش هذا من تكرمة اهللا ال : ج 

 عال ومرتفع -سبحانه وتعاىل- اهللا فوق العرش مستوي عليه - عز وجل -يلزم أن يكون مساويا هللا 
 يف عن العرش، لكن استواء يليق جبالله، وهو ممسك للعرش، وفوق مجيع املخلوقات، فال يساويه خملوق

؛ ألن األدلة الصرحية تدل على أن ما فوق العامل مثة إال اهللا، وكل ما سوى اهللا -سبحانه وتعاىل-علوه 
  .فهو عامل، نعم

 -رمحه اهللا تعاىل-نود أن تورد لنا مثاال من األمثلة اليت ذكرها ابن القيم : أحسن اهللا إليكم، يقول: س 
  .ظك اهللاليت حكاها عن اجلن واحليوانات، كما ذكرت حف

ال حيضرين حقيقة اآلن، قرأا قدميا لكن لعلي غدا؛ ألين نسيت أحضر بعض األمثلة، ومن أراد : ج 
اإلطالع يرجع إليها يف آخر كتاب اجتماع اجليوش اإلسالمية، احليوانات أذكر أنه ذكر أن املؤرخني 

لالستسقاء طلب نزول املطر، واملفسرين ذكروا أن النمل ملا أراد سليمان أن خيرج، ملا أراد اخلروج 
قد كفيتم ورجع لعله استدل ذه : ورأى أن هناك منلة مستلقية على ظهرها رافعة يديها إىل السماء، قال

  .وذكر قصة أيضا حول بعض الوعول لكن ال حتضرين تفصيال وجه االستدالل منها اآلن، نعم. القصة
ل طفله أين اهللا؟ ألننا وجدنا من ينكر هذا هل من املستحسن ما يفعله بعض الناس، يسأ: يقول: س 

  الفعل حفظكم اهللا؟

)١/٨٤(  

  

ال، ليس هناك ما مينع أن يسأل اإلنسان طفله أين اهللا؟ ويعلمه ويربيه على هذه العقيدة الصحيحة، : ج 
وليس فيه أيضا تشويش على نفس الطفل، ليست مثل بقية املسائل، ملا تأيت تريد تثبت له صفة االستواء 
فوق مستوى عقل الطفل، لكن صفة العلو مركوزة يف فطرته، فأنت اآلن فقط جتلي هذه الفطرة، ال أقل 

  .وال أكثر، نعم
 ال أظن أن -رمحهما اهللا تعاىل-القول الذي نقله السفاريين عن ابن تيمية : أحسن اهللا إليكم، يقول: س 

  اهللا يغفر إىل اية احلديث هذا القول مشكل؟
كل عليك، ومشكل أيضا على غريك، فأنا حرصت حقيقة أن أجد كالم الشيخ؛ ألين ال شك مش: ج 



أظن أن هناك سقط يف الكالم، لكن على فرض عدم وجود سقط، وألجل أن حنمل الكالم على أحسن 
 فهو أكثر الناس التماس عذر للمخالفني؛ وهلذا تعجب ملا تراه -رمحه اهللا-احملامل، خاصة مع ابن تيمية 

 مقولة فالن أو فالن، كما يقولون ميسح ا البالط، حقيقة يفندها أحيانا ترى أنه يكفر يرد على
الشخص، مث إذا أتى إىل ذات الشخص، بدأ يلتمس له األعذار، بل لكم أن تعلموا أنه ملا جاءين ذكر 

م الباطلة بعض أئمة األشاعرة، وممن توسع يف الرد على أقواهلم، وتفنيد ما ذهبوا إليه، وبيان اللواز
منهج املسلم يف التعامل مع : لألصول اليت أصلوها، ختم كالمه بكلمة مجيلة جدا، وينبغي أن تقول

 أن يعاملهم على قدر نيام، فإم ما أرادوا إال اخلري، ما أرادوا - عز وجل -ولعل اهللا : املخالفني، قال
  ت الشخص ملا أتكلم فيه أكل األمر إىلذا.  كلمة طيبة، كلمة مجيلة، نعم- عز وجل -إال ترتيه اهللا 

)١/٨٥(  

  

 واسعة، لكن الذي يهمين من هذا - عز وجل - وأرجو له رمحة اهللا، ورمحة اهللا - عز وجل -اهللا 
على فرض ثبوا عن شيخ اإلسالم، أنه ليس هناك كالم سقط، ال : الشخص، ما هو؟ كالمه، فأقول

 ذكر أنه ال يغادر صغرية وال كبرية إال - عز وجل - واهللا معىن أنه سيسأله عن هذا األمر. يغفر، نعم
أحصاها خاصة، وما فعله املأمون فعال يف فعله هذا يف ترمجة كتب اليونان، جر على املسلمني شر وبالء، 

  .ال زال املسلمون إىل يومنا هذا يتحثون آثار هذا العمل
 فإنه قد وجد سقوط حرف مل يف الصفحة :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد: طيب، هذا يقول

التاسعة عشرة من الكتاب املوزع السطر األخري، وهذا احلرف يغري املعىن، واجلملة الصحيحة هي 
والتماسهم علم معرفة اهللا ممن مل يعرف اهللا، واهللا ويل التوفيق واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا 

  .حممد
  - عز وجل -هللا الرد على النفاة املعطلة لصفات ا

رمحه اهللا -بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد، قال املصنف 
 وال عن أحد من - صلى اهللا عليه وسلم -مث ليس يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله : -تعاىل رمحة واسعة

 الذين أدركوا زمن األهواء واالختالف، سلف األمة، ال من الصحابة والتابعني، وال عن أئمة الدين،
حرف واحدا خيالف ذلك ال نصا وال ظاهرا، ومل يقل أحد منهم قط إن اهللا ليس يف السماء، وال أنه 

ليس على العرش، وال أنه بذاته يف كل مكان، وال أن مجيع األمكنة بالنسبة إليه سواء، وال أنه ال داخل 
صل، وال أنه جتوز اإلشارة احلسية إليه باألصبع وحنوها، بل قد ثبت العامل وال خارجه، وال متصل وال منف
 ملا خطب - صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب - رضي اهللا عنه -يف الصحيح عن جابر بن عبد اهللا 

أال :  جعل يقول- صلى اهللا عليه وسلم -خطبته العظيمة يوم عرفات يف أعظم جممع حضره رسول اهللا 



اللهم اشهدغري مرة وأمثال : نعم، فريفع أصبعه إىل السماء وينكبها إليهم، ويقول: هل بلغت فيقولون
  .ذلك كثري

  ــــــــــــــــــــــ
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد، عليه وعلى آله 
 ومل يقل أحد منهم، أي من سلف -محه اهللا تعاىلر-وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم، يقول املؤلف 

هذه األمة من الصحابة، أو من التابعني أو من تابعيهم، وال عن أحد من األئمة املشهورين، مل يقل أحد 
قط منهم، أن اهللا ليس يف السماء، كما يقوله هؤالء النفاة، الذين ينفون عن اهللا صفة العلو، فلم يؤثر 

 أنه أشار إىل إقرار مذهب هؤالء النفاة، وال أنه ليس على العرش، وال أنه عن أحد من هؤالء السلف
  .بذاته يف كل مكان، القول األول إن اهللا ليس يف السماء، وال أنه ليس على العرش

هذا مذهب مجهور نفاة العلو، مجهور املعطلة، وال أنه بذاته يف كل مكان، هذا مذهب احللولية غالبا، ما 
هب عند أهل التصوف، الغالة من الصوفية يزعمون أن اهللا حال يف كل مكان، وأنه ينتشر هذا املذ

أنه فوق وال حتت وال ميني : بذاته يف كل مكان، وال أن مجيع األمكنة بالنسبة إليه سواء، مبعىن ال يقال
  .وال مشال، وال أنه ال داخل العامل وال خارجه، وال متصل وال منفصل

 وكان يقول به الفالسفة قدميا، مث تبعهم على هذا املذهب متأخر األشاعرة، وهذا مذهب غالة النفاة،
ومتأخر األشاعرة قالوا بذلك؛ للفرار من إلزام أهل السنة هلم بالدليل العقلي، على إثبات صفة العلو، 

 ملا خلق هذا العامل خلقه داخل ذاته، أو خارج - عز وجل -هل اهللا : وذلك أن أهل السنة قالوا هلم
ذاته، القسمة العقلية تقول إما أن يكون خلق هذا العامل داخل ذاته، أو خلقه خارج ذاته، هل هناك 

  . يف الرد على اجلهمية-رمحه اهللا-قسمة ثالثة؟ وهذا ما أورده اإلمام أمحد 
فاجلواب عقال أن اهللا خلق هذا العامل خارج ذاته سبحانه، فإذا كان خلقه خارج ذاته فال بد أن يكون 

اليا عليهم؛ ألن هذه اجلهة هي أشرف اجلهات بالنسبة له، ملا ووجهوا ذا الدليل العقلي، يعين أنتم ع
تعرفون أم سلطوا التأويل على األدلة النقلية، وردوا كثريا من األحاديث املثبتة لصفة العلو؛ حبجة أنه 

أن اهللا ال داخل العامل وال : نقولإذن : آحاد، لكن اآلن هذا دليل عقلي، وأنتم تقولون بالعقل، فقالوا
خارج العامل، سبحان اهللا، هل ميكن للعقل أن يتصور موجود، ال داخل العامل وال خارجه، إذن أين هو؟ 

 باملوجودات، Uوال متصل بالعامل وال منفصل ذا العامل، إذن أين هو؟ وهلذا هم فروا من تشبيه اهللا 
 بأعظم املعدومات وهو املمتنع، معروف أن املعدوم ينقسم إىل فشبهوه، يا ليتهم شبهوه بالعدم، شبهوه

قسمني، ممكن الوجود، وممتنع الوجود، فممكن الوجود مثال هذا الكأس قبل صناعته معدوم، وال 



  .موجود؟ معدوم، وميكن وجوده وال ممكن؟ ميكن وجوده
ع، واملمتنع ميثل له العلماء طيب كون هذا الكأس ال موجود وال معدوم، وال حي وال ميت، هذا أمر ممتن

باجلمع بني النقيضني، أو رفع النقيضني، النقيضان مها اللذان ال جيتمعان معا، وال يرتفعان معا، مثل 
الوجود والعدم، واحلياة واملوت، يعين ال ميكن أن يكون الشيء ال موجود وال معدوم، وال حي وال 

ين، الضدان مها اللذان ال جيتمعان، لكن رمبا ميت، فال بد من أحد هذين النقيضني، خبالف الضد
يرتفعان معا، مثل السواد والبياض، ال يكون الشيء أسود أبيض يف آن واحد، لكن رمبا ال يكون ال 

 ال داخل العامل، وال خارجه، هذا رفع Uفعندنا كون اهللا . أسود وال أبيض، أمحر أصفر واضح
  .للنقيضني، وهذا من أعظم املمتنعات عقال

 بالعلو؛ خشية الوقوع يف التشبيه مباذا؟ باملوجودات فشبهوا اهللا Uهم اآلن فروا كوم ما وصفوا اهللا ف
Uبأعظم املمتنعات، وهذا هو غاية الضالل واالحنراف، نسأل اهللا السالمة .  

هؤالء . هل ميكن لشخص يؤمن ذا الشيء، نعم: يا إخوان، الحظوا قد يقول عاقل، قد يقول إنسان
ال داخل العامل وال خارجه، : هل اهللا داخل العامل أو خارجه، يقول لك: ل أئمة، ومع ذلك ملا تقولفطاح

هذا العقل معاشر اإلخوة الذي أعطاه اهللا اإلنسان، وميز اهللا به اإلنسان على سائر الكائنات؛ ليكون 
  سببا هلدايته؛ وهلذا نقرأ كثريا يف القرآن

)١/٨٧(  

  

  }) ٥٠(أَفَلَا تتفَكَّرونَ { ) ١(} ) ٤٤ (أَفَلَا تعقلُونَ{ 
__________  

  .٤٤:  سورة البقرة آية -) ١(
  .٥٠:  سورة األنعام آية -) ٢(

)١/٨٩(  

  

الذي -لكن إذا استخدمه اإلنسان يف غري ما خلق له، أو أقحمه يف أمور فوق طاقته، انقلب هذا العقل 
صاحبه، كما حصل مع هؤالء، هؤالء أرادوا أن حيملوا  انقلب سببا لبالء -هو يف األصل أساس للهداية
  . حاسة كسائر احلواس له حد، وله طاقة-معاشر اإلخوة-عقوهلم فوق طاقتها، والعقل 

هذه اليد أعطاك اهللا إياها، لكن تستخدمها يف حدود ما خلقت له، تستطيع ترفع ا هذا اإلناء، تستطيع 
د إنسان أن يرفع ذه اليد هذا املسجد، هل ميكن؟ ولو حاول ممكن ترفع ا هذه الطاوية، لكن لو أرا



لتلفت يده، والسبب أنه أراد أن يستخدمها يف شيء أعظم من الطاقة اليت خلقت ألجله، كذلك العقل 
هؤالء أرادوا أن يقحموا عقوهلم يف كل شيء؛ وهلذا جعلوا العقل هو امليزان، حىت يف األمور الغيبية، 

؛ وهلذا عادت عقوهلم وباال عليهم، وصارت سببا لضالهلم -عز وجل-تعلقة باهللا حىت يف األمور امل
 ليس بداخل العامل وال خارجه، أين Uواحنرافهم، حىت انتهوا إىل مثل هذا املذهب اخلبيث، إذا كان اهللا 

  .هو؟ إذن هو العدم
: يف كذا وليس يف كذا، قال ذا النفي، ليس Uوهلذا قال حممود بن سبكتكني لذاك النايف ملا وصف اهللا 

صف يل العدم ما وجدت أحسن من هذا : ميز يل بني هذا الرب الذي تعبده وبني العدم، لو قلت لك
املعطل يعبد عدما، واملمثل يعبد صنما، وال أنه ال داخل العامل وال خارجه، : الوصف؛ وهلذا قال العلماء

  .ية إليه باإلصبعوال متصل وال منفصل، وال أنه ال جتوز اإلشارة احلس
وهذا أيضا مذهب املعطلة، أنه ال جتوز اإلشارة إىل اهللا باإلصبع؛ ألنك إذا أشرت إليه فقد حددت 

 وهذا يف صحيح t ال مكان له وحنوها، بل قد ثبت يف الصحيح عن جابر Uمكانه، وعندهم أن اهللا 
ما مل جيتمع له يف موقف آخر، مجع  وقد اجتمع له يف هذا املوقف rمسلم يف حجة الوداع، ملا قال النيب 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت {  عليه - عز وجل -له من أصحابه أكثر من مائة ألف، وأنزل اهللا 
إنكم مسئولون عين يوم القيامة؛ ألن كل أمة : قال) ١(} علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا 

  إن: أل عن رسوهلا، هل بلغت؟ هل قصر يف البالغ؟ فكأنه يقولستس
كان هناك من تقصري، فأنا اآلن موجود حي بني أيديكم بني أظهركم، سلوين أجبكم، إنكم مسئولون 

  .نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فاستشهد اهللا عليهم: عين، فماذا أنتم قائلون، قالوا
م اشهد اللهم اشهد ينكبها مبعىن مييل أصبعه إليهم، فهذا دليل على اللهم اشهد الله: : الشاهد أنه قال

جواز اإلشارة إىل اهللا حسا، خالفا ملذهب املعطلة، إضافة حلديث اجلارية السابق، كما يف صحيح مسلم، 
  .يف السماء، وأشارت إىل السماء، نعم: ملا سأهلا أين اهللا؟ قالت

  .بعوال أنه جتوز اإلشارة احلسية إليه باألص
 صلى اهللا -فإن كان احلق فيما يقولوه هؤالء السالبون النافون للصفاة الثابتة يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

 من هذه العبارات وحنوها، دون ما يفهم من الكتاب والسنة، إما نصا وإما ظاهرا، فكيف -عليه وسلم 
ا مبا هو نص أو ظاهر، يف خالف  مث على خري األمة أم يتكلمون دائمrجيوز على اهللا مث على رسوله 

احلق الذي جيب اعتقاده، وال يبوحون به قط، وال يدلون عليه ال نصا وال ظاهرا، حىت جييء أنباط 
الفرس والروم وفروخ اليهود والفالسفة يدنون، يبينون لألمة العقيدة الصحيحة اليت جيب على كل 

  .مكلف، أو كل فاضل أن يعتقدها
 كان احلق هو هذا الذي جاء به هؤالء النفاة املعطلة، وما قالوه خالف ما ثبت فإن: املؤلف يقول. نعم

يف الكتاب والسنة، يعين أننا نعلم أن مذهبهم خمالف لنص القرآن واحلديث، كما يف األدلة السابقة، 
من وذكر الشيخ أنه ليس يف كتاب اهللا وال سنة رسوله، وال عن أحد من الصحابة، وال من التابعني، وال 



سلف األمة، ما يقوله هؤالء، إذن عندنا ما يقوله هؤالء املعطلة خالف ما جاءنا يف الكتاب والسنة، 
 ورسوله مبا هو نص، ال حيتمل التأويل، أو مبا داللته داللة ظاهرة Uكيف يتصور أن يتكلم اهللا : يقول

: هو الذي نقول به، نعمإن احلق هو الذي جئنا به، و: له احتماالت، خبالف احلق، هم اآلن يقولون
وداللة الكتاب والسنة على خالف ما قالوا به، إذن فكل ما يف الكتاب والسنة خالف احلق الذي جيب 

، أي أخالط -رمحه اهللا-اعتقاده، واحلق متوقف على كالم هؤالء أنباط الفرس، كما وصفه الشيخ 
ا عرفنا هو مستقى من أي شيء من أنباط الفرس والروم، وفروخ اليهود والفالسفة، فمذهب هؤالء كم

الكتاب والسنة، أبدا أصوله وقواعده وأسسه مأخوذة من فلسفة اليونان، ومن ديانة اليهود والنصارى، 
  .نعم

__________  
  .٣:  سورة املائدة آية -) ١(

)١/٩٠(  

  

يف معرفته على فإن كان ما يقوله هؤالء املتكلمون املتكلفون هو االعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا 
جمرد عقوهلم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بال كتاب وال سنة أهدى 

  .هلم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا حمضا يف أصل الدين
  ــــــــــــــــــــــ

 يبينا احلق الذي جيب اعتقاده، على كل الزم قول هؤالء أن الكتاب والسنة مل: يقول الشيخ. نعم
مكلف، وإمنا احلق هو الذي جاء به هؤالء، فالزم ذلك أن ترك الناس بال كتاب وال سنة خري هلم، من 

  .جميء الكتاب والسنة؛ ألن جميء الكتاب والسنة ما زادت الناس إال حرية

)١/٩١(  

  

ما فائدة الكتاب والسنة وسيذكر الشيخ بعد الزم قوهلم أن اهلداية ال تؤخذ من الكتاب والسنة، إذن 
أسطر أن هذا القول صرح به بعضهم، وهو الزم للبعض اآلخر، وكون الكتاب والسنة بناء على قوهلم 
ضرر حمض ال شك، إذا كانت أدلة الكتاب والسنة ليس فيها هداية للخلق، وال بيان للحق، وإمنا الذي 

 الكتاب والسنة إثبات العلو، إثبات السمع، إثبات البصر، فيها خالف احلق الذي اآلن يظهر من أدلة
احلق نفي العلو، نفي السمع، نفي البصر، نفي ايء، نفي الرتول عن : إثبات االستواء، وهؤالء يقولون

إذن أصبحت داللة الكتاب والسنة ضرر وال نفع، ضرر هي تدعو الناس إىل خالف - عز وجل -اهللا 



  .نعماحلق كما يقوله هؤالء، 
 وما - عز وجل -فإن حقيقة األمر على ما يقوله هؤالء، أنكم يا معشر العباد ال تطلبوا معرفة اهللا 

يستحقه من الصفات نفيا وال إثباتا، ال من الكتاب وال من السنة، وال من طريق سلف األمة، ولكن 
ن موجودا يف الكتاب انظروا أنتم فما وجدمتوه مستحقا له من األمساء والصفات فصفوه به، سواء كا

والسنة أو مل يكن، وما مل جتدوه مستحقا له يف عقولكم فال تصفوه به، مث هم هؤالء فريقان، أكثرهم 
  .ما مل تثبته عقولكم فانفوه: يقولون

بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه خمتلفون مضطربون، اختالفا أكثر : ومنهم من يقول
على وجه األرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوه، فإنه احلق الذي تعبدتكم به، من مجيع اختالف 

وما كان مذكورا يف الكتاب والسنة مما خيالف قياسكم هذا، أو يثبت ما مل تدركه عقولكم على طريقة 
ذ اللغة، أكثرهم، فاعلموا أين أمتحنكم بترتيله، ال لتأخذوا اهلدى منه، لكن لتجتهدوا يف خترجيه على شوا

ووحشي األلفاظ، وغرائب الكالم، وأن تسكتوا عنه مفوضني علمه إىل اهللا، مع نفي داللته على شيء 
  .من الصفات، هذا حقيقة األمر على رأي هؤالء املتكلمني

  ــــــــــــــــــــــ

)١/٩٢(  

  

النقل مع العقل قدموا معلوم أن مجهور أهل الكالم عندهم قانون اتفقوا عليه، وهو أنه إذا تعارض . نعم
العقل، إذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي، قدموا الدليل العقلي، وهذا هو واقعهم فيما يتعلق 

  ، وما جيوز عليه، وما ميتنع عليه، مل يرفعوا بداللة الكتاب والسنة رأسا- عز وجل -ما جيب هللا 
فإن : العقلية، ما حنتته عقوهلم؛ وهلذا يقول الشيخبل معوهلم يف ذلك على أيش؟ على ما يزعموا األدلة 

 - ال تطلبوا معرفة اهللا -يا معشر املسلمني: أي-إنكم يا معشر العباد : حقيقة األمر على ما يقوله هؤالء
 وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا ال من الكتاب وال من السنة، إذن من أي شيء؟ من -عز وجل 

ما هو العقل امليزان يف هذا األمر؟ هل هو عقل ابن سينا، أو : رِد عليهم، قيل هلمعقولكم؛ وهلذا مما أُو
قبله أرسطو أو الفارايب، أو الرازي أو القاضي عبد اجلبار، أو ابن حسني البصري، عقل من؟ من نزن 

  بعقله ما جيب هللا عز وجل؟
، ملاذا؟ ألم اعتمدوا على -كالمأهل ال-وهلذا صار من أكثر الناس اختالفا وتفرقا هم هؤالء املعطلة 

عقوهلم وليس عندنا عقل واحد، إذا كانت العقول تتباين يف أمور بسيطة، أحيانا يف أمور دنيوية، فما 
الظن إذا حكّمت هذه العقول يف أمور غيبية؛ وهلذا الحظوا املعتزلة فرقة واحدة أو فرق؟ بدأت فرقة 

ول قوال وخيتط رأيا ومنهجا ويذهب إليه، وبعضهم يكفر واحدة مث بدأت تتفرق على نفسها، كلٌّ يق



بعضا؛ اخلوارج فرق شىت، اجلهمية فرق شىت، املرجئة فرق شىت، الرافضة فرق شىت، والسبب أن 
  .املصدر متعدد، املصدر العقل

)١/٩٣(  

  

 واحدة،  إىل يومنا، بل إىل قيام الساعة، فرقة- صلى اهللا عليه وسلم -لكن أهل السنة من زمن النيب 
طائفة واحدة، الذي يقول به أبو بكر وعمر هو الذي يقول به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني؛ ألن 
الكل يصدر ويرد على مصدر واحد الكتاب والسنة، نعم اختلفوا يف املسائل العملية املسائل الفقهية، 

  .عليهالكن مسائل األصول أمور العقائد الثابتة الواضحة البينة الكل متفق 
 يف النفي واإلثبات على عقوهلم؛ وهلذا زعموا أن ما أثبته - عز وجل -فهؤالء اعتمدوا فيما جيب هللا 

فمنهم من : العقل وجب إثباته، وما نفاه العقل وجب نفيه، وما مل يثبته العقل أو ينفه اختلفوا إىل طائفتني
  .يتوقف فيه: جيب النفي، ومنهم من قال: قال

ا نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه خمتلفون مضطربون اختالفا أكثر من مجيع اختالف وم: "فقول الشيخ
، هذا هو واقع هؤالء الذين اعتمدوا على عقوهلم، بل الشخص الواحد منهم يقرر "على وجه األرض

مسألة مث يقرر نقيضها يف موضع آخر، كما هي حال الرازي كما ذكر، يقرر مسألة يف هذا املوضع مث 
  . ما يناقضها يف موضع آخر، والسبب ليس عنده قاعدة ثابتة، يعتمد على ما يسمى بداللة العقليقرر

نعم، حنن ال خنالفهم يف أن داللة العقل داللة معتربة، لكن داللة العقل الصحيح وليست هذه الشبهات 
الشيخ، بل اليت يقدموا للناس ويزعمون أا أدلة عقلية، هذه يف واقع األمر شبهات كما قال 

جمهوالت، أما العقل الصحيح، األدلة العقلية الصحيحة ال ميكن أن تتعارض مع األدلة النقلية الصحيحة، 
  .لكن ما عارضوا به األدلة النقلية وزعموا أا أدلة عقلية هي شبهات عقلية وليست أدلة عقلية

لعقل فما فائدة القرآن؟ بعضهم إذن ما فائدة القرآن على رأي هؤالء، إذا كان العمدة واملعول على ا
فائدة القرآن زيادة شاهد فقط؛ وهلذا هم يقبلون بداللة القرآن والسنة مىت؟ إذا وافقت عقوهلم، : قال

ال، زيادة : طيب إذا أخذمت به هل تعتمدون عليه؟ قالوا. فجعلوه حتصيل حاصل، وإذا خالف العقل ردوه
  شاهد فقط،

)١/٩٤(  

  

وإن السنة غالبا ما يسلطون عليها سيف ...  فائدة القرآن والسنة، فائدة القرآن ال، إمنا: ومنهم من قال
  .الرد والطعن حبجة أا خرب اآلحاد، وخرب اآلحاد ال يؤخذ به يف باب العقائد



 المتحان العباد، وألجل أن جيتهد العباد يف صرف - عز وجل -ال، أنزله اهللا : فالقرآن بعضهم يقول
  ظواهر هذه النصوص

 أبو حامد -كما ذكره الشيخ- وممن صرح ذا - عز وجل -فيكتسبوا ذا االجتهاد األجر عند اهللا 
 يف أول حياته، وأيضا ابن عقيل احلنبلي قبل رجوعه ملا كان على مذهب -عفا اهللا عنا وعنه-الغزايل 

  .االعتزال، وابن رشد احلفيد
هذه النصوص املثبتة للصفات وأمثاهلا من األمور فائدة إنزال : اجلهمية النفاة يقولون: "يقول الشيخ

 وهم يسموا - عز وجل -، النصوص املثبتة لصفات اهللا "اخلربية اليت يسموا هم املشكل واملتشابه
فائدا عندهم :  يقول-جميئها يف القرآن-النصوص املشكلة، النصوص املتشاة، فائدة هذه النصوص 

مقتضاها، صرفها عن ظاهرها، عن داللتها، باألدلة املعارضة هلا حىت اجتهاد أهل العلم يف صرفها عن 
 أنزل علينا هذه اآليات - عز وجل -إذن فائدة هذه اآليات اهللا : تنال النفوس كد االجتهاد، يعين

أيش؟ لنجتهد يف صرفها عن ظاهرها، وحىت تنهض إىل التفكر واالستدالل باألدلة العقلية املعارضة هلا 
إىل احلق، فحقيقة األمر عندهم أن الرسل خاطبوا اخللق مبا مل يبين احلق وال يدل على العلم وال املوصلة 

يفهم منه اهلدى، بل يدل على الباطل ويفهم منه الضالل ليكون انتفاع اخللق خبطاب الرسل اجتهادهم 
  .يف رد ما أظهرته الرسل وأفهمته اخللق

)١/٩٥(  

  

 -ء يزعمون أن اآليات والنصوص اليت جاءت يف إثبات الصفات هللا أن هؤال: إذن ملخص كالم الشيخ
 فقط ألجل أن جيتهد الناس يف صرفها عن ظاهرها فيؤجرون على هذا االجتهاد، أما ظاهرها -عز وجل 

  .فهو ال يهدي إىل احلق وال يوصل إىل املعتقد الصحيح
عتهم لزوما ال حميد عنه، ومضمونه أن وهذا الكالم قد رأيته صرح مبعناه طائفة منهم، وهو الزم جلما

 معزول عن التعليم - صلى اهللا عليه وسلم -كتاب اهللا ال يهتدى به يف معرفة اهللا، وأن الرسول 
 بل إىل rواإلخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع ال يردون ما تنازعوا فيه إىل اهللا والرسول 

كالربامهة والفالسفة، وهم :  مثل ما يتحاكم إليه من ال يؤمن باألنبياءمثل ما كانوا عليه يف اجلاهلية، وإىل
  ..املشركون واوس وبعض الصابئني

  ــــــــــــــــــــــ
نعم، هذا مضمون مقول هؤالء يف اعتمادهم أو دعوة الناس إىل االعتماد على العقل وترك داللة 

 -ى به يف معرفة اهللا، هذا الكتاب الذي قال اهللا  ال يهتد- عز وجل -أن كتاب اهللا : الكتاب والسنة
هم يقولون فيما يتعلق ) ١(} ) ٢(ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني ) ١(امل { :  فيه-عز وجل 



 صلى -هذا الكتاب ال يهتدى به، والرسول: -مسائل االعتقاد املتعلقة باهللا عز وجل-بأعظم املسائل 
 وأن الناس إذا تنازعوا يف مثل هذه - عز وجل - مل يعلم ومل يبني للخلق ما جيب هللا -يه وسلم اهللا عل

  .املسائل ملن يرجعون؟ للكتاب والسنة كما أمر اهللا عز وجل؟ ال، يرجعون إىل عقوهلم
أن وهذا ما كان عليه الناس يف اجلاهلية قبل جميء الكتاب والسنة، فكأم يريدون من املسلمني أيش؟ 

 ملَّا أرسل الرسل وأنزل الكتب ألجل ماذا؟ - عز وجل -يعودوا إىل ما كان عليه أهل اجلاهلية، اهللا 
ال، اهلداية واحلق ليس : هؤالء قالوا. ألجل أن يتحاكم الناس إليهما، ألجل أن يهتدي الناس ما

  .بالكتاب والسنة إمنا ذه األدلة العقلية اليت جاءوا ا
__________  

  .٢-١:  سورة البقرة آية - )١(

)١/٩٦(  

  

وإن كان هذا الرد ال يزيد األمر إال شدة وال يرتفع اخلالف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن 
أَلَم { : يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا م، وما أشبه حال هؤالء املتكلفني بقوله سبحانه وتعاىل

 أَنهم َآمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت تر إِلَى الَّذين يزعمونَ
ى ما أَنزلَ وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَ) ٦٠(وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَالًا بعيدا 

فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ بِما قَدمت ) ٦١(اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقني يصدونَ عنك صدودا 
  ) .١ (}) ٦٢(أَيديهِم ثُم جاُءوك يحلفُونَ بِاللَّه إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفيقًا 
صلى اهللا عليه وسلم، والدعاء بعد وفاته -فإن هؤالء إذا دعوا إىل ما أنزل اهللا من الكتاب وإىل الرسول 

إنا قصدنا اإلحسان علما وعمال ذه الطريق اليت :  أعرضوا عن ذلك وهم يقولون-هو الدعاء إىل سنته
  .سلكناها، والتوفيق بني الدالئل العقلية والنقلية

  ــــــــــــــــــــــ
وإن كان هذا الرد وهذه اللوازم اليت ذكرا ومضمون مقولة هؤالء قد ال تزيد : الشيخ رمحه اهللا يقول

األمر إال شدة، وذلك أن عامة أتباع هؤالء جيهلون مثل هذه األمور؛ وهلذا يزخرفون عليهم ذه 
  .اءوا بهالشبهات اليت ظاهرها السالمة لكن السم الزعاف يف مضمون هذا الذي ج

__________  
  .٦٢-٦٠:  سورة النساء آية -) ١(

)١/٩٧(  

  



إن األمر يزداد شدة مبثل ذا الرد، لكن ال بد من إيضاح احلق للناس؛ ألم إذا قرءوا : الشيخ يقول
مثل ذلك سريجعون إىل معظميهم وإىل طواغيتهم فيلبسون عليهم، وهذه حال املبتدع، ومن هنا تأيت 

نسأل اهللا -أن صاحب البدعة يف كثري من األحيان خاصة إذا تعمق فيها أنه يستمر خطورة البدعة، 
 - فيها؛ وهلذا تكلم العلماء يف قضية توبة املبتدع، وهل املبتدع له توبة أم ال، وأشار النيب -السالمة

دين  إىل ذلك يف حديث تتجارى م األهواء ويف حديث اخلوارج ميرقون من ال-صلى اهللا عليه وسلم 
مروق السهم من الرمية مث ال يعودون إليه دليل على أن من متكنت البدعة من قلبه أن الغالب أيش؟ ال 

  .يعود
سلطت الشبهات على بين آدم فأحرقوين باالستغفار، يعصون اهللا مث : وهلذا جاء يف األثر أن إبليس قال

  يستغفرون
كبرية لكن وهو يفعلها يعرف ويشعر أنه عاصٍ وهذه هي حال مرتكب الكبرية، يفعل ال. فيغفر اهللا هلم

مقصر يف جنب اهللا عز وجل؛ وهلذا يفعلها وهو خائف، يفعلها وهو يرجو التوبة، إذا انتهى منها بادر 
فسلطت عليهم الشبهات، فهم يعصون اهللا وهم حيسبون أم حيسنون صنعا، : أحيانا إىل التوبة، يقول

  . ا- عز وجل -أليش؟ ألنه يرى أنه يتعبد اهللا صاحب البدعة يتزود من هذه البدعة، 
أشد الطوائف : وهلذا الشيخ يف آخر الرسالة ذكر أن الناس جتاه علم الكالم ثالث طوائف، وقال

الثالث خطرا هؤالء املتوسطون الذين اغتروا مبا مع كربائهم من رجة القول، فهم مغترون مبا معهم من 
لعلم وبلغ غايته فقد اتضح له احلق، وأن هذا العلم وهذا الطريق الذي هذا الكالم، أما من دخل ذا ا

  .سلكه ال يهدي إىل حق، كحال الرازي واجلويين والغزايل وأمثاهلم ممن أورد الشيخ أمثلة عليهم

)١/٩٨(  

  

 صلى اهللا عليه -مبثل هذا األمر يعرف اإلنسان خطورة البدعة واحلرص على متابعة سنة النيب : أقول
 واالبتعاد عن خمالفة السنة حىت يف األمور الدقيقة؛ ألنه رمبا يستجره الشيطان حىت يوقعه يف -م وسل

  .هذه البدعة العظيمة، أحيانا قد يصل إىل درجة الكفر
مث عامة هذه الشبهات اليت يسموا دالئل إمنا تقلدوا أكثرها عن طواغيت املشركني أو الصابئني أو 

فَلَا { : أن يكفروا م، مثل فالن وفالن، أو عمن قال كقوهلم لتشابه قلومبعض ورثتهم الذين أمروا 
وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا 

أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب كَانَ الناس { ) ١(} ) ٦٥(تسليما 
نيالْب مهاَءتا جم دعب نم وهأُوت ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قا بِالْحيغب ات

 بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنَآم ينالَّذ ى اللَّهدفَه مهني٢(} ب. (  



  ــــــــــــــــــــــ
الشبهات هذه اليت يوردوا سيذكر الشيخ الدليل على ذلك أن غالب هذه الشبهات إمنا استقوها 

اط الفرس ودين الفالسفة، وسيذكر الشيخ أن مقالة التعطيل وأخذوها عن ضالل الصابئني وعن أنب
أصلها من اليهود، وذكر سلسلة التعطيل أو سيذكرها بعد أسطر، وهم يف هذه الشبهات يرجعون إىل 

 أن يكفروا م، ونفى اإلميان عن من مل يحكم اهللا - عز وجل -هؤالء الطواغيت الذين أمر اهللا 
 عز -أقسم اهللا ) ٣(} لَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم فَ{ : ورسوله فيما تنازع فيه

   بأعظم مقسم به، أقسم بنفسه أن اإلنسان ال يؤمن حىت أيش؟ حيكم الرسول-وجل 
__________  

  .٦٥:  سورة النساء آية -) ١(
  .٢١٣:  سورة البقرة آية -) ٢(
  .٦٥: ية  سورة النساء آ-) ٣(

)١/٩٩(  

  

ثُم لَا يجِدوا في { هل يكفي؟ ال ) ١(} حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم  { -صلى اهللا عليه وسلم 
  ) .٣(} ) ٦٥(ويسلِّموا تسليما { هل يكفي؟ ال ) ٢(} أَنفُِسهِم حرجا 

ن إذا كانت هذه األمور من األصول االعتقادية اليت إذا كان هذا يف عامة األمور املختلف فيها، فما الظ
  ال ميكن

 فمن حكم غري الرسول يف ذلك، من حكم من - صلى اهللا عليه وسلم -أن تؤخذ إال عن الرسول 
  .خالف الرسول يف ذلك فهو داخل حتت هذه اآلية من باب أوىل

ملا يف الصدور وال نورا وال مردا عند والزم هذه املقالة أال يكون الكتاب هدى للناس وال بيانا وال شفاء 
التنازع، إنا نعلم باالضطرار أن ما يقوله هؤالء املتكلفون أن احلق الذي جيب اعتقاده مل يدل عليه 

ولَم يكُن لَه كُفُوا { : الكتاب والسنة ال نصا وال ظاهرا، وإمنا غاية املتحذلق أن يستنتج هذا من قوله
وباالضطرار يعلم كل عاقل أن من دل اخللق ) ٥(} ) ٦٥(هلْ تعلَم لَه سميا { : وقوله) ٤(} ) ٤(أَحد 

لقد ) ٦(} ) ٦٥(هلْ تعلَم لَه سميا { : على أن اهللا ليس على العرش وال فوق السماء وحنو ذلك بقوله
ملقالة أن يكون ترك أبعد النجعة، وهو إما ملحد أو مدلس، مل خياطبهم بلسان عريب مبني، والزم هذه ا

الناس بال رسالة خري هلم يف أصل دينهم؛ ألن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإمنا الرسالة زادم 
  .عمى وضالال

  



  ــــــــــــــــــــــ
__________  

  .٦٥:  سورة النساء آية -) ١(
  .٦٥:  سورة النساء آية -) ٢(
  .٦٥:  سورة النساء آية -) ٣(
  .٤: اإلخالص آية  سورة -) ٤(
  .٦٥:  سورة مرمي آية -) ٥(
  .٦٥:  سورة مرمي آية -) ٦(

)١/١٠٠(  

  

نعم، الزم هذه املقالة؛ املقالة اليت ذكرها الشيخ أن العقل مقدم على النقل، وأن ظواهر النصوص ال 
ونور ليس يهتدى ا، الزم هذه املقالة أن القرآن الذي هو هدى للناس وبيان وشفاء ملا يف الصدور 

 أن احلق -من أهل الكالم: أي-نعلم باالضطرار أن ما يقوله هؤالء املتكلفون : كذلك، ملاذا؟ ألنه يقول
-الذي جيب اعتقاده مل يدل عليه الكتاب والسنة ال نصا وال ظاهرا، هذا الضالل الذي جاء به هؤالء 

را وال نصا، وإمنا غاية املتحذلق،  عرفنا وقرر الشيخ أنه ليس بالكتاب وال بالسنة ال ظاه-هذا النفي
املتكيس املرتفع على قدره، وهذه صفة هؤالء أم تكايسوا، غاية ما يف ذلك أن يستدل على نفي : أي

} ) ٦٥(هلْ تعلَم لَه سميا  { - عز وجل -صفة العلو ونفي كل الصفات اليت ينفيها مباذا؟ بقول اهللا 
  ) .٢(} ) ٤(كُفُوا أَحد ولَم يكُن لَه { نعم ) ١(

املعطلة يف كل تعطيلهم، يف مجيع الصفات اليت عطلوها، استندوا يف ذلك يف القرآن إىل هاتني اآليتني 
  :وأمثاهلما

__________  
  .٦٥:  سورة مرمي آية -) ١(
  .٤:  سورة اإلخالص آية -) ٢(

)١/١٠١(  

  

دليلنا : نفوا صفة العلو وقالوا ) ٢(} ) ٦٥( تعلَم لَه سميا هلْ{ ) ١(} ) ٤(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد { 
ولَم يكُن { دليلنا من القرآن : وجه الداللة، نفَوا االستواء وقالوا) ٣(} ) ٤(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد { 



املعتزلة نفوا ) ٦(} لَيس كَمثْله شيٌء { و ) ٥(} ) ٦٥(هلْ تعلَم لَه سميا { و ) ٤(} ) ٤(لَه كُفُوا أَحد 
:  وقالوا- عز وجل -دليلنا هذه األدلة، اجلهمية نفوا األمساء عن اهللا : السمع والبصر عن اهللا وقالوا

 عز وجل -وجه الداللة أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، واهللا: هذا هو دليلنا وجه الداللة؟ قالوا
  .شبيه ذه اآليات نفى عن نفسه الت-

يعلَم ضرورة، يعلَم كل : إن االضطرار هو ما ال ميكن دفعه، يعين: وقلنا" وباالضطرار: "يقول املؤلف
هلْ تعلَم لَه سميا { : عاقل أن من دل اخللق على أن اهللا ليس على العرش وال فوق السماوات بقوله

 يريد منا أن - عز وجل -هل اهللا ! اب، سبحان اهللاجانب الصو: لقد أبعد النجعة، يعين) ٧(} ) ٦٥(
فهذا أمر معلوم ! ننفي عنه صفة العلو وصفة االستواء مث يدلل لنا ذه اآلية، هل يقول هذا عاقل؟

 أراد نفي هذه الصفات ذه اآلية، وإمنا هذا من - عز وجل -باالضطرار أنه ال ميكن أن يكون اهللا 
  .تلبيس هؤالء على الناس

__________  
  .٤:  سورة اإلخالص آية -) ١(
  .٦٥:  سورة مرمي آية -) ٢(
  .٤:  سورة اإلخالص آية -) ٣(
  .٤:  سورة اإلخالص آية -) ٤(
  .٦٥:  سورة مرمي آية -) ٥(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٦(
  .٦٥:  سورة مرمي آية -) ٧(

)١/١٠٢(  

  

: يعين" لصفات ذه اآلية فهو إما ملغز أو مدلسإن من زعم أن اهللا نفى عن نفسه ا: "وهلذا قال الشيخ
الزم هذا القول أن يكون من نفى عنه هذه الصفات ذه اآلية أن يكون ملغزا أو مدلَّسا وهذا أيش؟ اهللا 

 مرته عنه، هل يريد أن خيادع العباد؟ هل يريد أن يضل العباد؟ ألن العباد ما ميكن أن - عز وجل -
إنه نور وهدى، مث : ات ذه اآلية، وأنت اآلن أنزلت علينا هذا القرآن وقلتيستدلوا بنفي هذه الصف

الزم هذه : تأيت ذه اآلية لتستدل ا على نفي هذه الصفة، كيف يكون هدى ونورا؟ وهلذا قال املؤلف
كل املقالة أن يترك الناس بال رسالة وبال كتاب خري هلم من هذا الكتاب الذي أوقعهم يف هذه احلرية، و

  .هذه اللوازم يريد الشيخ أن يبني بطالن وضالل واحنراف هذا املذهب من أصوله
:  يوما من الدهر وال أحد من سلف األمة- صلى اهللا عليه وسلم -كيف مل يقل الرسولُ ! يا سبحان اهللا



كذا هذه اآليات واألحاديث ال تعتقدوا ما دلت عليه لكن اعتقدوا ما تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا 
وكذا فإنه احلق، وما خالف ظاهره فال تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما 

  !ال فتوقفوا فيه وانفوه
  ــــــــــــــــــــــ

 -احبثوا، هل وجدمت حديثا عن النيب : نعم، يقول اآلن وهذا قرره الشيخ سابقا وهو اآلن يؤكده يقول
ال تعتقدوا ظواهر هذه النصوص واعتقدوا :  أو أثرا عن سلف األمة أم قالوا-صلى اهللا عليه وسلم 

 ليس مستويا على عرشه، - عز وجل -كذا وكذا، انفوا عن اهللا صفة العلو، اهللا ليس يف العلو، أو اهللا 
وا  ال يرتل، أعطونا أثرا واحدا عن أحد من السلف فضلًا أن جتد- عز وجل -أو ليس هللا يدان، أو اهللا 

 - أو أحالنا اهللا - صلى اهللا عليه وسلم - وهل أحالنا النيب - صلى اهللا عليه وسلم -حديثا عن النيب 
 على عقولنا يف هذه األمور، أن نرجع ونقيس بعقولنا، فما أثبتته هذه العقول أثبتناه وما نفته -عز وجل 

  . علمهذه العقول نفيناه، أىن لكم ذلك؟ أعطونا دليال، أعطونا آثارا من

)١/١٠٣(  

  

  نشأة الفرق والفرقة الناجية
 قد أخرب بأن أمته ستفترق ثالثا وسبعني فرقة، فقد علم ما - صلى اهللا عليه وسلم -مث الرسول 

 صلى اهللا عليه -كتاب اهللا، وروي عنه -إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا : سيكون، مث قال
  .ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب : ية أنه قال يف صفة الفرقة الناج-وسلم 

  ــــــــــــــــــــــ
 كما يف السنن عند أيب داود والترمذي وغريمها بسند صحيح، عن - صلى اهللا عليه وسلم -نعم النيب 

مجع من الصحابة، عن ابن عمر وأيب هريرة وجابر ومعاوية، أنه أخرب أن أمته ستفترق على ثالث وسبعني 
افترقت اليهود على إحدى أو اثنتني وسبعني فرقة، واختلفت النصارى على اثنتني وسبعني : قة، فقالفر

 ما سيكون من -عليه الصالة والسالم- فعلم -فرقة، وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة 
قع ما أخرب به  وو-عليه الصالة والسالم-افتراق أمته، أن هذه األمة ستفترق ال حمالة، وهذا خرب منه 

  ..عليه الصالة والسالم
طيب اآلن علم أن هذه األمة ستفترق، ما املخرج؟ كيف تعرف األمة الفرقة احلق؟ كيف تعرف الفرقة 

 - وهذا من لوازم الرسالة؛ ألن اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -كأن هناك سائل سأل النيب : الناجية؟ يعين
فكأن ) ١(} يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك * { : أرسله ليبلغ هذا الدين للناس-عز وجل 
يا رسول اهللا، إذن أي الفرق الفرقة اليت على احلق؟ وكيف نعرف الفرقة اليت على احلق من : قائال يقول



 لن تضلوا، كتاب إين تارك فيكم ما إن متسكتم ما: : هذه الفرق؟ ما املنهج؟ فقال يف احلديث اآلخر
اهللا وسنيت هل أحالنا على عقولنا؟ هل أحالنا على فلسفة اليونان؟ على منطق أرسطو؟ على قول فالن أو 

  .عالن؟ ال، ما إن متسكتم ما لن تضلوا
__________  

  .٦٧:  سورة املائدة آية -) ١(

)١/١٠٤(  

  

يا : قالوا: م ما فلن يضل، ويف روايةانتبهوا إذا افترقت األمة فاعتصموا ذين احلبلني، ومن اعتص
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم : رسول اهللا، من هي هذه الفرقة الناجية؟ صفها، جلِّها لنا، قال

  .وأصحايب 
هذه الرواية جاءت من طريق عبد الرمحن بن زياد بن أنعم األفريقي، وهو ضعيف، لكن هلا شواهد 

 النجاة يف باب االعتقاد وغري باب االعتقاد فعليه أن يلزم الكتاب أن من أراد: تتقوى ا، الشاهد
   .- صلى اهللا عليه وسلم -والسنة، ويلزم منهج أصحاب النيب 

من متسك بظاهر القرآن يف باب االعتقاد فهو ضال، وإمنا اهلدى رجوعكم إىل مقاييس : فهال قال
، وإن كان قد نبغ أصلها يف أواخر عصر عقولكم، وما حيدثه املتكلمون منكم بعد القرون الثالثة

  .التابعني
  ــــــــــــــــــــــ

ما حيدثه املتكلمون منكم بعد القرون الثالثة؛ ألنه بعد القرون الثالثة انتشرت مقالة املعطلة : نعم، يقول
وإن كان قد نبغ أصلها يف أواخر عصر التابعني على يد : وظهرت البدع وتوسعت؛ وهلذا قال الشيخ

اجلعد بن درهم فبدايتها كانت يف أواخر عصر التابعني، لكن مىت انتشرت هذه املقالة وصار هلا منظِّروها 
  .وهلا من يدافع وينافح وحياجج عنها بعد انقضاء القرون الثالثة

  - عز وجل -نشأة مذهب املعطلة لصفات اهللا 
عن تالمذة اليهود واملشركني وضالل  إمنا هو مأخوذ -مقالة التعطيل للصفات-مث أصل هذه املقالة 

الصابئني؛ ألن أول من حفظ عنه أنه قال هذه املقالة يف اإلسالم هو اجلعد بن درهم، وأخذها عنه اجلهم 
إن اجلعد أخذقالته عن أبان بن مسعان، : وقد قيل. بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة اجلهمية إليه 
عصم، وأخذها طالوت من لبيد بن األعصم اليهودي وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن األ
 من أهل حران، وكان -فيما قيل-وكان اجلعد هذا . الساحر الذي سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فيهم خلق كثري من الصابئة والفالسفة، بقايا أهل دين النمرود من الكنعانيني الذين صنف بعض 



  .املتأخرين يف سحرهم
  ــــــــــــــــــــــ

)١/١٠٥(  

  

أصلها مأخوذ عن تالمذة اليهود واملشركني، : نعم، مقالة التعطيل هذه اليت يرد عليها الشيخ يقول
وأورد هذه السلسلة أول من تكلم بالتعطيل يف اإلسالم اجلعد بن درهم، الذي قتل يف سنة مائتني 

لقسري، وذلك أنه خطب الناس وأربعني، أو يف حدود منتصف القرن الثالث، قتله خالد بن عبد اهللا ا
 فإين مضح باجلعد بن درهم، فإنه يزعم أن اهللا مل -تقبل اهللا ضحاياكم-ضحوا : يوم عيد األضحى فقال

  :يكلم موسى تكليما ومل يتخذ إبراهيم خليال، مث نزل فذحبه؛ وهلذا يقول فيه ابن القيم رمحه اهللا
  وألجل ذا ضحى جبعد خالد الـ

  ربانقسري يوم ذبائح الق
  إذ قال إبراهيم ليس خليله

  أيضا وال موسى الكليم الداين
الشاهد أول من تكلم وتفوه مبقالة التعطيل هو اجلعد بن درهم، من أين أخذها اجلعد؟ اجلعد أخذها عن 

بيان بن مسعان أو أبان بن مسعان التميمي، وبيان أخذها من طالوت، طالوت هذا ابن أخت لبيد بن 
 بن األعصم، طالوت أخذها من لبيد بن األعصم، ولبيد بن األعصم هو الساحر األعصم، خاله لبيد
 وهذا ثابت يف الصحيحني، مث جاء اجلهم بن صفوان - صلى اهللا عليه وسلم -الذي سحر النيب 

الراسيب وتلقف هذه املقالة عن اجلعد ونشرها بني الناس فنسبت إليه؛ وهلذا مسي كل معطل جهميا، وقد 
واهللا لو كنت يف بطين لشققت بطين : اعف عين، قال: سلم بن أحوز وايل خراسان، فقال لهقبض عليه 

اجلهم بن صفوان تلقف هذه املقالة عن اجلعد ونشرها بني الناس، .حىت أخرجك وأقتلك، فقتله رمحه اهللا
د، من مالحدة ورمبا أا انقدحت يف ذهنه، وازداد البالء عنده ملا ناظر السمنية، طائفة من طوائف اهلن

هل رأيت ربك؟ قال ال، هذه :  قالوا له- عز وجل -اهلند، هذا سيذكره الشيخ اآلن، ناظروه يف اهللا 
... ال، هل : ال، هل مسعت ربك؟ قال: هل مشمت ربك؟ قال: الطائفة ال تؤمن إال باحملسوسات، قالوا

  ناس أربعنيإذن أنت تعبد عدما، فدخل فاحتجب عن ال: ال، قالوا له: قال... هل 

)١/١٠٦(  

  



...................................................................................................
.........  

  ــــــــــــــــــــــ
يوما ال يشهد ال مجعة وال مجاعة، مث خرج إىل الناس ذا املذهب اخلبيث، وهذه املناظرة ذكرها اإلمام 

  . الرد على اجلهميةأمحد يف
أنه اجتمع عنده هذا البالء وهذا البالء فظهر ومتخض للناس ذا املذهب الذي هو مذهب : الشاهد

  . كل صفة وكل اسم- عز وجل -التعطيل، فنفى عن اهللا 
والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيني املشركني، كما أن كسرى ملك الفرس واوس، وفرعون ملك 

  .القبط والكفار
  ــــــــــــــــــــــ

هو يلمح إىل الفخر الرازي، " والكنعانني الذين صنف بعض املتأخرين يف سحرهم: "قول املؤلف رمحه اهللا
 كما قال الذهيب مساه السر املكتوم يف -إن شاء اهللا-فإنه ألف كتابا يف أول حياته، وهذا الذي نرجو 
لكن يرجى أنه تاب من ذلك، وأن تأليف الكتاب هذا يف خماطبة النجوم، أو يف السحر وخماطبة النجوم، 

  .الرازي الذي ألف الكتاب: أول حياته؛ وهلذا الشيخ هنا أم، لكن يف مواضع أخرى صرح قال
والنمرود هو ملك الصابئة الكعانيني املشركني، كما أن كسرى ملك الفرس واوس، وفرعون ملك 

  .نصارى، فهو اسم جنس ال اسم علم القبط والكفار، والنجاشي ملك احلبشة ال
  ــــــــــــــــــــــ

ليست علما على شخص، إمنا هي اسم ) كسرى والنجاشي والنمرود(هذه األمساء اليت هي : نعم، يعين
كل من توىل ملك مصر يف تلك الفترة يسمى فرعون، وكل من توىل .. جنس، كل من توىل هذا املنصب
  .من توىل ملك الصابئني يسمى منروداملك احلبشة يسمى جناشيا، وكل 

  ما الفرق بني اسم اجلنس واسم العلم؟
العلم هو اخلاص بذات ال يتبادر إىل غريه، خبالف اسم اجلنس فهو اسم عام مثل إنسان، إنسان اسم 

  .خالد أو فاطمة، اسم علم خيرج البقية: جنس ينضوي حتته زيد وعمر وخالد، لكن إذا قلت

)١/١٠٧(  

  

 إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفالسفة، وإن كان الصابئ قد ال -إال قليال منهم-ابئة كانت الص
إِنَّ الَّذين َآمنوا والَّذين هادوا والنصارى { : يكون مشركا؛ بل مؤمنا باهللا واليوم اآلخر، كما قال تعاىل 

 وعملَ صالحا فَلَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم والصابِئني من َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ



  ) :١(} ) ٦٢(يحزنونَ 
 إِنَّ الَّذين َآمنوا والَّذين هادوا والصابِئُونَ والنصارى من َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وعملَ{ وقال تعاىل 

لكن كثريا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو (} ) ٦٩(صالحا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
مشركني؛ كما أن كثريا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركني، فأولئك 

  .واكب ويبنون هلا اهلياكل الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركني، وكانوا يعبدون الك
  ــــــــــــــــــــــ

اجلعد إضافة إىل أنه تلقف هذه املقالة ذه السلسلة عن اليهود أيضا هو نشأ :  يقول-رمحه اهللا-الشيخ 
وعاش يف أي مكان؟ يف حران، وحران هذه كانت موطن الصابئني وموطن الفالسفة وموطن عموم 

أنه اجتمع يف هذه املنطقة عدة ديانات وعدة : د والنصارى، مبعىنالكفار من كل املذاهب، من اليهو
فلسفات، فكأن اجلعد تأثر أيش؟ مبقولة هؤالء، وأن مقالة التعطيل نبتت أين؟ نبتت يف املدينة؟ نبتت يف 
مكة؟ نبتت يف زمن الصحابة؟ نبتت يف بيت النبوة؟ ال، نبتت يف هذه البيئة اليت هي أخالط من ديانات 

  . أخرىوفلسفات
__________  

  .٦٢:  سورة البقرة آية -) ١(
  .٦٩:  سورة املائدة آية -) ٢(

)١/١٠٨(  

  

مث جاء ذه اجلملة االعتراضية اليت يبني أن الصابئة هي كاليهودية والنصرانية من الديانات اليت تنقسم 
إِنَّ { : الديانات ضمن هذه - عز وجل -إىل مؤمن وكافر، لكن الكفر فيها أكثر؛ وهلذا ذكرهم اهللا 

اشتهر عن الصابئة ) ١(} الَّذين َآمنوا والَّذين هادوا والنصارى والصابِئني من َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ 
  أم كانوا يعبدون

ثروا يف فلسفتهم الكواكب، يعبدون الشمس والقمر؛ وهلذا بنوا هلا اهلياكل، بنوا هلا املعابد، والفالسفة تأ
  وتعظيم

...................................................................................................
.........  

  ــــــــــــــــــــــ
الكواكب بدين الصابئة، وهم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السالم، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على 

  .مدنبينا حم



هل كتاب نقض التأسيس هو نفسه كتاب درء تعارض العقل : أحسن اهللا إليكم، هذا السائل يقول: س 
  والنقل؟

ال، نقض التأسيس خيتلف عن كتاب درء تعارض العقل والنقل، نقض التأسيس ألفه الشيخ للرد : ج 
، فرد عليه )أساس التقديس(على أساس التقديس الذي هو كتاب الرازي، هو كتيب صغري مطبوع 

الشيخ يف كتابه نقض التأسيس، طبع منه جزآن وجزء منه ملفق، بعناية الشيخ عبد الرمحن بن قاسم 
رمحه اهللا، لكن الكتاب حقق اآلن، وفيما أعلم أن مطبعة امللك فهد قد طبعت الكتاب يف قرابة مثانية إىل 

الشيخ على سؤال ورد عليه، جاءه تسعة أجزاء، أما درء تعارض العقل والنقل فال، هو كتاب أجاب به 
  إذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي فأيهما نقدم؟: سؤال فقال يا شيخ
__________  

  .٦٢:  سورة البقرة آية -) ١(

)١/١٠٩(  

  

فكتب جواب هذا السؤال يف هذا الكتاب املطبوع بني أيدينا يف تسعة أجزاء، إجابة على هذا السؤال، 
ألن : لكن من قرأ أول الكتاب علم أن هذا ليس بكثري على إجابة السؤال، الشيخ يقولقد تستكثرون، 

املخالفون -كل الضالل واالحنراف والتفرق بسبب اإلجابة على هذا السؤال، فلو وافقنا املخالفون لنا 
م  وافقونا على إجابة هذا السؤال لسرنا حنن وإياهم على منهج واحد، فهم بنوا ضالهل-ألهل السنة

  .وتعطيلهم واحنرافهم على تقدمي العقل على النقل
  ما أفضل طبعة للدرء، وهل تنصحون به طالب العلم املبتدئ؟: يقول: س 
الطبعة اليت طبعت قدميا يف حاشية منهاج السنة، والطبعة : الدرء الذي أعرفه أنا ليس له إال طبعتان: ج 

 وطبعتها جامعة اإلمام حممد بن سعود، -رمحه اهللا-مل الثانية هي اليت طبعت بعناية دكتور حممد رشاد سا
ال، ملاذا؟ ألنه سيالحظ أنه سيقرأ : وهي املوجودة اآلن، وأما هل ينصح به لطالب العلم املبتدئ؟ أقول

عشرات األوراق رمبا ال يفهم منها شيئا، ففيها من املسائل العقلية واملسائل املنطقية الشيء الكثري، 
تفاد منه كمرجع، ومن توسع يف فهم كالم شيخ اإلسالم وكالم املخالفني بعد ذلك الكتاب يس: فينصح

يرجع ويقرأ فيه، وإال يقرأه على أحد املشايخ، لكن بعد أن يؤسس نفسه يف هذا العلم، وأنا أنصح طلبة 
د العلم ملن أراد فهم كالم شيخ اإلسالم يف باب األمساء والصفات على وجه اخلصوص، ويف باب العقائ
على وجه العموم أن يقرأ التدمرية، التدمرية هذه هي الرسالة املختصرة هي عبارة عن قواعد وأسس، 
من فهمها فهم سائر كالم شيخ اإلسالم، لكن ال يستطيع اإلنسان أن يفهمها بنفسه، فال بد من قراءا 

  .على أحد املشايخ



  
بالك فاهللا خالف ذلك؟ وهل هو حديث كل ما خطر ب: ما صحة القول: أحسن اهللا إليكم، يقول: س 

  عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟

)١/١١٠(  

  

 وإمنا هو من كالم شيخ اإلسالم، ونقله - صلى اهللا عليه وسلم - ال أعرف أنه حديث عن الرسول -
عن ابن املاجشون من أئمة السلف، أنه كلما خطر ببالك أو سنح يف خيالك مهما تصورت فاهللا أعظم 

 - صلى اهللا عليه وسلم -اجلنة خملوق من سائر املخلوقات أم ال؟ والنيب : هناك مثال قريبوأجل، و
: فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، يقول أبو هريرة راوي احلديث : يقول

  فال تعلم نفس ما أخفي هلا من قرة أعني: اقرءوا إن شئتم
  !ر يف ذهنك احلقيقة، فإذا كان هذا يف حق املخلوق فما الظن باخلالق مهما تصورت نعيم اجلنة لن يدو-

ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها كم موضع :  يقول- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
السوط؟ متر يف سنتيمرات، هذا املوضع يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها، فكيف ميكن للعقل أن يتصور 

  !إذا كان هذا يف خملوق من خملوقات اهللا فما الظن باخلالقاجلنة، ف
ثبت عن ابن عباس أن الكرسي نسبته للعرش كحلقة ملقاة يف فالة، خذ : هناك أمر آخر، مثال آخر

حلقة وألقها يف فالة من األرض، ما نسبة هذه احللقة من هذه الفالة؟ ال شيء، والسماوات واألرض يف 
لقة هلذه الفالة، فهل ميكن للعقل أن يتصور قدر العرش، واهللا أعظم من جوف الكرسي كنسبة هذه احل

العرش، وهو املمسك للعرش وما دون العرش؛ وعليه فال ميكن للعقل بل يستحيل أن يتصور العقل 
وهلذا ابن القيم وهو يتكلم عن حديث اليهودي الذي يف صحيح  .- عز وجل -حقيقة صفة اهللا 

  يبمسلم، الذي دخل على الن
__________  

  .١٧:  سورة السجدة آية -) ١(

)١/١١١(  

  

إنا جند أن اهللا يضع السماوات على أصبع واألرضني على أصبع :  وقال- صلى اهللا عليه وسلم -
 هذه هي األصابع فما الظن بالكف، فما -رمحه اهللا-والشجر على أصبع، مث يهزهن احلديث، يقول 

فالواجب على املسلم أن يتأمل هذه األمساء والصفات، !  عن ذلكالظن باملتصف ذه الكف، تعاىل اهللا



لكن هذا التأمل ال يدعوه إىل حماولة معرفة أيش؟ كيفية هذه الصفات، وكلما تأمل هذه الصفات كلما 
   .- عز وجل - وازداد قربا من اهللا - عز وجل -ازداد خوفا ووجال من اهللا 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ذكرمت عن شيخ : لأحسن اهللا إليك وبارك يف علمك، يقو: س 
أن السلف ال يذهبون إىل التأويل، ) ١(} فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه { : اإلسالم يف تفسري قوله تعاىل

  - صلى اهللا عليه وسلم -فكيف تفسري قوله 
   .- صلى اهللا عليه وسلم - أو كما قال -هه إذا قام أحدكم يف صالته فال يبصق أمام وجهه فإن اهللا جتا

ال يعين أن يكون اهللا جتاهه أنه موجود بذاته يف : هذا ليس فيه تأويل، ومثل العلماء مبثال حسي قالوا
 عال على اخللق، لكن كما أنه معنا وهو فوق مساواته - عز وجل -قبلته، ال، ما يقول هذا مسلم، اهللا 

صلي وهو فوق عرشه وفوق مساواته، وهللا املثل األعلى لو كان اإلنسان وفوق عرشه فهو أيضا جتاه امل
إن القمر أمام هذا الشخص أم : يصلي وضوء القمر أمامه، هل معىن أن ذات القمر أمامه؟ أليس يقال

مازلنا نسري والقمر معنا، : ال؟ وليس هذا فيه تأويل، هذه هو حقيقة الكالم، فالعرب كانوا يقولون
  .يف السماءوالقمر أين؟ 

__________  
  .١١٥:  سورة البقرة آية -) ١(

)١/١١٢(  

  

 جتاهه ال يعين هذا أن يكون موجودا بذاته أمام - عز وجل - اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -فقول النيب 
املصلي وال خمتلطا باملصلي، وليس يف هذا تأويل بل هذا هو ظاهر النص، التأويل يا إخوان ولعلنا نشري 

هو صرف اللفظ من االحتمال :  الدروس القادمة، التأويل مبعناه الباطل الذي جاء به املعطلةإليه يف
الراجح إىل االحتمال املرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره إىل معىن آخر بعيد، وليس يف تفسري هذا 

م إنه تأويل وأن السلف يؤولون، واهللا أعلم وصلى اهللا وسل: احلديث صرف له عن ظاهره حىت نقول
  .على نبينا حممد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، نبينا حممد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وااله

أنه ليس له إال صفات : ومذهب النفاة من هؤالء يف الرب : قال املصنف رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة
الذين بعث إليهم إبراهيم اخلليل إليهم، فيكون اجلعد أخذها عن سلبية، أو إضافية أو مركبة منها، وهم 

  .الصابئة الفالسفة 
  ــــــــــــــــــــــ



احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد، عليه وعلى آله وصحبه 
 -الصابئة الفالسفة: أي-ة من هؤالء ومذهب النفا: أفضل الصالة وأمت التسليم، يقول املؤلف رمحه اهللا

 أنه ليس له إال صفات سلبية، والصفات السلبية هي الصفات املنفية، -سبحانه وتعاىل-يف الرب 
اهللا ليس بسميع وال بصري :  كل صفة ثبوتية، فيقولون- عز وجل -السلب هو النفي، فينفون عن اهللا 

 وال داخل العامل وال خارجه، وال متصل به وال وال متكلم، وال فوق وال حتت، وال ميني وال مشال،
منفصل عنه، وال يرتل وال جييء، وإىل آخره يأتون بكل صفة مث ينفوا بأداة من أدوات النفي، هكذا 

 إال صفات - عز وجل - فاألصل عندهم السلب، وإذا أثبتوا فال يثبتون هللا - عز وجل -يصفون اهللا 
  .طلق بشرط اإلطالقله الوجود امل: إمجالية، فيقولون

 ال يوصف بالنفي، يوصف بالنفي لكن - عز وجل -هذا وال شك باطل، وال يعين هذا أن اهللا 
  :بضوابط

)١/١١٣(  

  

 -أن يكون األصل هو اإلثبات، وهذا هو الوارد يف الكتاب والسنة، جل ما وصف اهللا : الضابط األول
هللا وصف نفسه بصفات كثرية مفصلة، هذا هو  به صفات ثبوتية أو صفات سلبية؟ ثبوتية؛ فا-عز وجل 

  .األمر األول، خبالف هؤالء فاألصل عندهم وصف اهللا بالسلب بالنفي
{ :  يقول- عز وجل -أن يكون اإلمجال يف النفي والتفصيل يف أيش؟ يف اإلثبات؛ فاهللا : الضابط الثاين

ولَم يكُن { : ه عن كل صفة نقص يف هذا النفي اهللا مرت: هذا نفي جممل، مبعىن ) ١(} لَيس كَمثْله شيٌء 
إذن النفي امل أن ينفى عن اهللا صفات النقص والعيب لكن بشكل جممل ) ٢(} ) ٤(لَه كُفُوا أَحد 

نص على ) ٣(} ) ١١(لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري { والتفصيل يكون يف اإلثبات؛ وهلذا 
} ثُم استوى علَى الْعرشِ { ) ٤(} ويبقَى وجه ربك { : بات صفة السمع، إثبات صفة البصرماذا؟ إث

  .يرتل ربنا صفات حمددة) ٥(
إذا ورد النفي مفصال يف صفات اهللا فال بد أن يكون نفيا غري حمض، وما الفرق بني : الضابط الثالث

 لكم مثالني واستخرجوا منهما النفي احملض والنفي غري النفي احملض والنفي غري احملض، أنا سأضرب
، نفى عن نفسه أيش؟ السنة والنوم، املثال "ال تأخذه"هذا نفي، ) ٦(} لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم { : احملض
اهللا ليس بسميع، ال يوصف بالسمع، أيهما النفي احملض وأيهما النفي غري : إذا قال املعتزيل: اآلخر
ال تأخذه سنة وال "ال يوصف بالسمع، هذا نفي حمض، و: اهللا ليس بسميع، أي: ض؟ قول املعتزيلاحمل
  ؟ غري احملض، طيب ما الفرق بينهما؟"نوم

__________  



  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(
  .٤:  سورة اإلخالص آية -) ٢(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٣(
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ٤(
  .٥٤:  األعراف آية  سورة-) ٥(
  .٢٥٥:  سورة البقرة آية -) ٦(

)١/١١٤(  

  

كل نفي مفصل ورد يف صفات اهللا فهو نفي غري حمض، والنفي غري احملض هو الذي : خذوها قاعدة عامة
يتضمن إثبات كمال ضده، فإذا نفيت عنه هذه الصفة فألجل أن أثبت له ضد هذه الصفة املنفية، فقول 

{ : إلثبات أيش؟ كمال احلياة والقيومية؛ وهلذا قال) ١(} ا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَ { - عز وجل -اهللا 
 ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه { : أراد أن يؤكد هاتني الصفتني فقال) ٢(} اللَّه مولَا نةٌ ونس ذُهأْخ٣(} لَا ت (

  .هل هي حياة كاملة؟ حياة ناقصةفاحلياة اليت يعتريها السنة والنوم 
 -إذن كل نفي مفصل جاء يف صفات اهللا فهو نفي غري حمض، خبالف النفي احملض، املعطلة يصفون اهللا 

اهللا ليس بسميع، أيش يتضمن :  بالنفي لكن غالبا ما يكون هذا النفي نفيا حمضا، فقوهلم مثال-عز وجل 
  .ذه الصفة املنفية؟ الهذا؟ ال يسمع، هل يتضمن إثبات صفة أكمل من ه

 هؤالء املعطلة، هؤالء الفالسفة - عز وجل -إذن هذه ثالث ضوابط يف النفي الوارد يف صفات اهللا 
 عز -الصابئون يصفون اهللا بالسلب لكن السلب املطلق؛ وهلذا يأتون بكل صفة ثبوتية وينفوا عن اهللا 

   .-وجل 
__________  

  .٢٥٥:  سورة البقرة آية -) ١(
  .٢٥٥:  سورة البقرة آية - )٢(
  .٢٥٥:  سورة البقرة آية -) ٣(

)١/١١٥(  

  

إال صفات سلبية أو إضافية الصفات اإلضافية هي اليت ال ميكن أن تعقل إال مبقابلها، : يقول املؤلف
هي ماهيتان ال ميكن تعقل أحدمها إال باألخرى، أيش معىن الكالم هذا؟ صفة : يعرفون اإلضافة يقولون



أو صفة البنوة، أو صفة القبلية أو البعدية، ال ميكن أن نعقل ونعرف هذه الصفة إال بأيش؟ بالصفة األبوة 
األخرى، فاألب مىت يسمى أبا، مىت يوصف باألبوة؟ إال مع وجود االبن، واالبن مع وجود األب، 

ل لشيء بعد إال اإلنسان قبل، إال أن يكون هناك شيء بعده، وال يقا: كذلك القبلية والبعدية، ال يقال
  .إذا كان هناك شيء قبله

ليست صفات حقيقية، ليست صفات ذاتية :  بالصفات اإلضافية، يعين- عز وجل -فهؤالء يصفون اهللا 
 بأنه العلة - عز وجل - مثل وصف الفالسفة له بالعلة؛ الفالسفة يصفون اهللا - عز وجل -قائمة باهللا 

إن العامل معلول :  تسمى هذه علة؟ إذا وجد املعلول، فهم يقولوناألوىل، والعلة ال بد هلا من معلول، مىت
  .عن اهللا وهو العلة األوىل، إذن هل هذه الصفة صفة ذاتية قائمة باهللا؟ ال، صفة إضافية

 بأنه قدمي، بل جعلوا أخص - عز وجل -أيضا ميكن أن ميثل هلذه الصفة بوصف أهل الكالم هللا 
قدمي، إال مع : ذه يف احلقيقة صفة إضافية؛ ألنه ال يقال للشيء القدم، ه- عز وجل -أوصاف اهللا 

: وجود أيش؟ اجلديد، ال ميكن أن نطلق على هذا الشيء أنه قدمي إال إذا وجد اجلديد، فهم يقولون
 القدم، فهذه صفة إضافية، لكن الحظ الصفة الشرعية البديلة عن - عز وجل -أخص أوصاف اهللا 

 وصف نفسه بأنه األول ومل يصف نفسه بأنه القدمي، وهذه - عز وجل -اهللا هذه الصفة ما هي؟ األول، 
الصفة ال يرد عليها ما ورد على صفة القدم، فصفة القدم ميكن أن يطلق عليها أا صفة إضافية، أو 

صفة سلبية إضافية، وهم الذين بعث إبراهيم اخلليل إليهم، وهؤالء من؟ الصابئة : مركبة منهما، يعين
  .كون الذين يعبدون الكواكب والذين بنوا هلا اهلياكلاملشر

)١/١١٦(  

  

فيكون من هو اجلعد هذا؟ أول من قال مبذهب التعطيل، فيكون اجلعد أخذها عن الصابئة الفالسفة؛ 
 إال بالسلب، فهو - عز وجل -ألنه عاش يف هذه البالد اليت يكثر فيها هؤالء الذين ال يصفون اهللا 

  . هؤالء، فسلفه يف هذا املذهب هؤالء الكفاراستفاد التعطيل من
-وكذلك أبو نصر الفارايب دخل حران وأخذ عن الفالسفة الصابئني متام فلسفته، وأخذها اجلهم أيضا 

 وهم الذين جيحدون من العلوم ما -بعض فالسفة اهلند- ملَّا ناظر السمنية -فيما ذكره اإلمام أمحد وغريه
م ترجع إىل اليهود والصابئني واملني والفالسفة الضالني إما من الصابئني سوى احلسيات، فهذه أسانيد جه

  .وإما من املشركني 
  ــــــــــــــــــــــ

وكذلك أبو نصر الفارايب حممد بن حممد املتوىف سنة ثالث مائة وتسع وثالثني، وهو الذي : يقول املؤلف
ذي هذب فلسفة أرسطو، وهو الذي استفاد منه يسمى باملعلم الثاين، واملعلم األول هو أرسطو، وهو ال



له تصانيف مشهورة، من ابتغى منها اهلدى ضل : ابن سينا يف فلسفته، قال عنه اإلمام الذهيب رمحه اهللا
  .وحار، منها خترج ابن سينا، نسأل اهللا التوفيق، انتهى الكالم

 هذه البلد اليت هي حران، وأخذ أبو نصر الفارايب هذا املعلم الثاين واملسمى بفيلسوف اإلسالم، دخل
فلسفته عن فالسفة الصابئني، ومعلوم أن املعطلة استفادوا من فلسفة هؤالء ومنطق هؤالء وكُتب 

هؤالء، وأيضا اجلهم أحد الذين نشروا مذهب املعطلة، ذكر الشيخ أنه ناظر السمنة، وهؤالء الذين ال 
الرد على (ملاضي، وذكر ذلك اإلمام أمحد يف كتابه يؤمنون إال باحلسيات، وأشرنا إىل هذا يف الدرس ا

 عن صفاته أو عن - عز وجل -فهذه أسانيد جهم، أسانيد كل معطل عطل اهللا : يقول الشيخ) اجلهمية
إىل اليهود،إىل النصارى، إىل الصابئني املشركني، إىل : بعضها أسانيده تنتهي إىل من؟ إىل هذه الطوائف

  . .الفالسفة الضالني

)١/١١٧(  

  

زاد البالء، مع ما ألقى الشيطان يف قلوب الضالل : مث ملا عربت الكتب الرومية يف حدود املائة الثانية 
انتشرت هذه املقالة اليت : وملا كان يف حدود املائة الثانية . ابتداء من جنس ما ألقاه يف قلوب أشباههم 

بقته، وكالم األئمة مثل مالك وسفيان كان السلف يسموا مقالة اجلهمية؛ بسبب بشر بن املريسي وط
  .بن عيينة

  ــــــــــــــــــــــ
ومما زاد البالء وساعد يف نشر مذهب املعطلة ترمجة كتب الفلسفة، وأشرنا إىل : نعم، يقول الشيخ

سابقا، أن ممن توىل كرب هذه القضية املأمون، وكان يف حدود املائة الثانية، ولعلِّي أشري هنا إىل ملحظ، 
ما أظن أن يغفل، : بعض اإلخوان قالوا أو فهموا من كلمة ابن تيمية اليت ذكرا سابقا أنه قال: سئلت

وليس يغفر، بعضهم فهمها يغفر، وهذا ال جيوز أن يقوله ابن تيمية وال غري ابن تيمية، حىت الرسل ال 
ن أو ال يغفر لفالن، لكن إذا  ذا األمر، قضية أن اهللا يغفر لفال- عز وجل -جيوز أن تتأىل على اهللا 

حدثين من أثق به أن شيخ اإلسالم : ثبتت عنه املقولة هو نقلها السفاريين عن الصالح الصفدي قال
  ..ما أظن أن يغفل اهللا عن املأمون فيما جره على املسلمني من بالء بسبب ترمجة هذه الكتب: قال

 قلبا خاليا -كما قال الشاعر-ناس فوافقت فمما زاد البالء بالء ملا ترمجت هذه الكتب وقرأها ال
فتمكنت منه، وافقت بعض القلوب اخلالية من العلم الصحيح فتمكنت منه، خاصة وهي مليئة بالشبه، 

زاد البالء؛ :وال شك أن الشيطان حريص كل احلرص يف إذكاء هذه الشبه يف نفوس أولئك؛ وهلذا يقول
وإال من نور اهللا .  من جنس ما ألقاه يف قلوب أشباههم مع ما ألقى الشيطان يف قلوب الضالل ابتداء



بصريته وتسلح بالعلم الشرعي فإنه بإذن اهللا ال يتأثر مبثل هذه الشبهات، علما بأن األصل واألوىل 
  .واألفضل عدم مطالعة مثل هذه الكتب، وعدم مناظرة مثل هؤالء 

)١/١١٨(  

  

ة اإلمام الشافعي مع مجلة من هؤالء، سرية اإلمام وهذا هو منهج السلف على وجه العموم، نعرف سري
أمحد، بل إنه هجر احلارث احملاسيب ملا نقل عنه أنه دخل يف شيء من هذا الباب، كان ال جيلس معهم وال 
يناظرهم إال اضطرارا، فهذا هو األصل ألن اإلنسان مهما كان ال يأمن على نفسه الفتنة؛ وهلذا عمران 

اخلوارج، كان من أهل السنة ومن املنافحني واملدافعني عن منهج أهل السنة، بن حطان رأس من رؤوس 
 كانت على مذهب اخلوارج ومتمكنة من هذا املذهب -كما ذكر أصحاب الفرق-وكانت له ابنة عم 

فتزوجها بقصد أن يهديها ملذهب أهل السنة فجرته إىل مذهب اخلوارج، وهو الذي يقول يف عبد 
 بأنه أشقى األمة أو أشقى الناس، يصفه - صلى اهللا عليه وسلم - وصفه النيب الرمحن بن ملجم الذي
  :عمران بن حطان ويقول

  يا ضربة من تقي ما أراد ا
  إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا

  إين ألذكره يوما فأحسبه
  أوىف الربية عند اهللا ميزانا

اجلهم بن صفوان، من أسباب ضالله  وأرضاه، هذا - رضي اهللا عنه -ميدحه على ماذا؟ على قتل علي 
  .واحنرافه كونه ناظر هذه الطائفة امللحدة اليت ال تؤمن إال باحلسيات، ومل يكن متسلحا بالعلم

وملا كان يف حدود املائة الثانية انتشرت هذه املقالة، أي مقالة؟ مقالة التعطيل اليت كان : يقول الشيخ
ة للجهم بن صفوان؛ وهلذا أحيانا يطلق على كل معطل جهمي السلف يسموا مقالة اجلهمية، ملاذا؟ نسب

  .حىت أحيانا يطلق على األشاعرة جهمية؛ ألن مذهب التعطيل أخذ هذا االس العام نسبة إىل هذا الرجل

)١/١١٩(  

  

ملاذا انتشرت هذه املقالة، أو من أسباب انتشارها؟ بشر بن غياث املريسي املتوىف سنة مائتني ومثاين 
نه نشر هذه املقالة، وهو من كبار املعتزلة، وممن نادى علنا بالقول خبلق القرآن، وأن كالم اهللا عشرة؛ أل

نظر يف الكالم فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى، : "خملوق؛ وهلذا يقول عنه الذهيب رمحه اهللا
ه أهل العلم وكفّره وجرد القول خبلق القرآن ودعا إليه حىت كان عني اجلهمية يف عصره وعاملهم، فمقت



فهو أدرك تالمذة اجلهم بن صفوان، وكان ". عدة، ومل يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالته عن أتباعه
  .له حظوة عند السلطان، فكان هذا من أسباب انتشار مقالة اجلهمية

  - عز وجل -التأويل يف صفات اهللا 
وأيب يوسف والشافعي وأمحد وإسحاق، مالك وسفيان بن عيينة وابن املبارك، : وكالم األئمة مثل

وهذه التأويالت . والفضيل بن عياض وبشر احلايف، وغريهم يف هؤالء كثري، يف ذمهم وتضليلهم 
املوجودة اليوم بأيدي الناس، مثل أكثر التأويالت اليت ذكرها أبو بكر بن فورك فياب التأويالت، 

ويوجد كثري منها يف ) تأسيس التقديس ( الذي أمساه وذكرها أبو عبد اهللا حممد بن عمر الرازي يف كتابه 
أيب على اجلبائي وعبد اجلبار بن أمحد اهلمداين، وأيب احلسني البصري وأيب : كالم خلق غري هؤالء مثل

الوفاء بن عقيل، وأيب حامد الغزايل وغريهم، هي با تأويالت بشر املريسي اليت ذكرها يف كتابه؛ وإن 
  .عض هؤالء رد التأويل وإبطاله أيضاكان قد يوجد يف كالم ب

  ــــــــــــــــــــــ

)١/١٢٠(  

  

 ذكر أن األئمة ردوا على بشر املريسي ومن يف طبقته ومن هو على منهجه، وضرب -رمحه اهللا-الشيخ 
كمالك وسفيان بن عيينة، وابن املبارك عبد اهللا، وأيب يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب : لذلك أمثلة
 والفضيل بن -إسحاق بن راهويه: يعين-املتوىف سنة مائة واثنتني ومثانني، وأمحد وإسحاق أيب حنيفة 

عياض، وبشر احلايف وغريهم، كالم هؤالء األئمة يف هؤالء، يف من؟ يف اجلهمية، كثري، وسيورد الشيخ 
شرح ( وأيضا لعبد اهللا ابن اإلمام أمحد،) السنة(شيئا من هذا، ومن أراد التوسع يف ذلك فهناك كتاب 

الرد على (لإلمام ابن بطة، و) لإلمام الاللكائي، واإلبانة أو شرح اإلبانة) أصول اعتقاد أهل السنة
أيضا لإلمام الدارمي، فمثل هذه الكتب عنيت بنقل ) الرد على بشر املريسي(لإلمام الدارمي، و) اجلهمية

  .أقوال هؤالء األئمة يف الرد على هؤالء اجلهمية
، أي تأويالت؟ التأويالت اليت بأيدي األشاعرة، "ه التأويالت املوجودة اليوم بأيدي الناسوهذ: "يقول

مثل أكثر التأويالت اليت : تأويالت بعض الصفات، الصفات اليت يؤوهلا األشاعرة، وضرب مثال فقال
، وهو مطبوع) ذكرها أبو بكر بن فورك املتوىف سنة أربع مائة وست، صاحب كتاب مشكل احلديث

  فقد مجع يف هذا
الكتاب األحاديث الصحيحة والضعيفة واملوضوعة مث سلط عليها سيف التأويل، فكل حديث ال يتوافق 

  .مع مذهبه بحثَ له عن تأويالت
وبيانه، " مشكل احلديث"املطبوع، طبع باسم ) كتاب مشكل احلديث(هو : يقول يف كتاب التأويالت



د بن عمر الرازي املتوىف سنة ست مائة وست يف كتابه الذي مساه وذكرها أيضا أبو عبد اهللا حمم: يقول
  تأسيس(

هو ليس بكبري احلجم متوسط صغري،ل إىل الصغر أقرب، " أساس التقديس"، وأيضا يسمى ) التقديس 
مأل هذا الكتاب بتأويالت نصوص ) نقض التأسيس(وهو الذي رد عليه شيخ اإلسالم يف كتابه 

  .الصفات

)١/١٢١(  

  

أيب علي اجلبائي حممد بن عبد الوهاب املتوىف : ويوجد كثري منها يف كالم خلق غري هؤالء، مثل ":يقول
سنة ثالث مائة وثالث، وهو إمام من أئمة املعتزلة، وهو الذي ترىب على يديه من؟ أبو احلسن األشعري؛ 

رابة أربعني سنة مث ألنه زوج والدته، فترىب عنده صغريا؛ وهلذا نشأ األشعري على مذهب االعتزال ق
  .رجع عنه، والسبب أنه عاش عند زوج والدته وتلقف هذا املذهب عنه

وعبد اجلبار بن أمحد اهلمداين املتوىف سنة أربع مائة ومخس عشرة هو أيضا إمام من أئمة املعتزلة، بل هو 
عمدة عند ومتشابه القرآن، وهو ) شرح األصول اخلمسة(من منظِّري مذهب املعتزلة، صاحب كتاب 

  .هؤالء يرجعون إليه، أيضا مأل كتابه بتأويل النصوص اليت تتعارض مع مذهبه
وأيب احلسني البصري املتوىف سنة أربع مائة وست وثالثني، حممد بن علي إمام أيضا من أئمة املعتزلة؛ 

  .ةشيخ املعتزلة واملنتصر هلم واحملامي عن ذممهم بالتصانيف الكثري: وهلذا قال عنه ابن كثري
وأيب الوفاء بن عقيل علي بن عقيل احلنبلي املتوىف سنة مخس مائة وثالث عشرة، وهو أيضا ممن تأثر 

إنه رجع، ورجوعه فيه غبش حقيقة؛ وهلذا منهجه يكتنفه شيء من : مبذهب املعتزلة، لكن يقال
، وهو الذي  ذكي حاد الذكاء، فمن قرأ يف كتبه الحظ فطنة هذا الرجل-رمحه اهللا-الغموض، والرجل 

أكثر من ألف جزء، طُبع منها أجزاء بسيطة، وهو آية يف احلفظ، ألّف رسالة صغرية ) الفنون(ألف كتابه 
أنه ممن : يتربأ فيها من مذهب املتكلمني، لكن منهجه حقيقة فيه شيء من الغموض، رمحه اهللا، الشاهد

  .تأثر مبذهب اجلهمية وأول بعض الصفات
د بن حممد بن حممد املشهور، املتوىف سنة مخس مائة ومخس، من أئمة األشاعرة، وأيب حامد الغزايل حمم

) القسطاس املستقيم(وهذا الرجل أيضا مر بأطوار يف حياته، سلك أوال منهج الفالسفة وألّف رسالته 
  وجعل املنطق هو

)١/١٢٢(  

  



فقه قُبِل وإن خالفه أُول، مث أي علم حىت علم الكتاب والسنة يوزن باملنطق، فإن وا: ميزان العلوم، قال
  ).افت التهافت(الذي رد عليه ابن رشد ) افت الفالسفة(رجع عن مذهب الفالسفة وألف كتابه 

، مث انتقل إىل "شيخنا أبو حامد ابتلع الفالسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع: "وهلذا يقول ابن العريب
  ...وفنيمذهب املتكلمني، مث انتقل إىل مذهب املتص

، مث انتقل إىل "شيخنا أبو حامد ابتلع الفالسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع: "وهلذا يقول ابن العريب
مذهب املتكلمني، مث انتقل إىل املتصوفة، وألف كتاب إحياء علوم الدين، وهو يف هذه املرحلة حىت 

  اعتزل الناس قرابة
ب أهل السنة، فقد ذكر شيخ اإلسالم عنه أنه تويف عشر سنوات، مث لعله يف آخر حياته رجع إىل مذه

  .وصحيح البخاري على صدره
والشيخ أبو حامد ذو األنباء الشنيعة والتصانيف العظيمة، غال يف طريقة : يقول عنه القاضي عياض

التصوف وجترد لنصر مذهبهم وصار داعية يف ذلك، وألف فيه تواليفه املشهورة، أُخذ عليه فيه مواضع، 
ت به الظنون، واهللا أعلم بسره، ونفد أمر السلطان عندنا يف املغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها وساء

والبعد عنها، فامتثل لذلك؛ وهلذا أُحرِق كتاب إحياء علوم الدين يف بالد املغرب بفتوى من الفقهاء، 
  .والسبب لوجود بعض الصوفيات يف هذا الكتاب

)١/١٢٣(  

  

، ما السبب يف إيراد املؤلف هذه اجلملة؛ " التأويالت اليت ذكرها بشر املريسيوغريهم هي بعينها: "يقول
ألنه معلوم أن بشر املريسي رد عليه األئمة املتقدم ذكرهم وغريهم، واألشاعرة أعدى عدو هلم من؟ 

 هذه التأويالت املوجودة: "املعتزلة؛ وهلذا من أعظم من وقف يف وجوه املعتزلة األشاعرة، الشيخ يقول
اليت ذكرها يف : يقول" عند بعض أئمتكم هي عينها التأويالت اليت ذكرها بشر املريسي رأس االعتزال

  .كتابه؛ له كتابان، ذكرمها من ترجم له، التوحيد واملتشابه، لكن ال تزال هذه الكتب مفقودة
ؤالء الذين وإن كان يف كالم بعض ه: وإن كان يوجد يف كالم بعض هؤالء رد التأويل وإبطاله، يقول

ذكرناهم سواء الغزايل أو الرازي أو ابن فورك أو ابن عقيل رد لبعض تأويالت املعتزلة واجلهمية، لكن 
-هذا من إنصافه " وهلم كالم حسن يف أشياء"عندهم تأويالت هي عينها تأويالت اجلهمية واملعتزلة، 

   هلؤالء-رمحه اهللا
هللا بعض الصفات الثابتة فلهم كالم حسن، ومن ذلك أم وإن كان عندهم تأويالت باطلة ونفوا عن ا

الرد على الفالسفة، حقيقة هم ممن تصدوا هلؤالء الفالسفة وردوا عليهم باألدلة العقلية، كذلك ردودهم 
على املعتزلة، وإن كان يف بعضها ضعف ويف بعضها خطأ، لكن يف اجلملة ردود هؤالء كما ذكر شيخ 



 أيضا مما هلم ويذكر قضية أم أثبتوا بعض الصفات، فهم خري من املعتزلة اإلسالم أا تذكر هلم وحتمد،
  .وخري من اجلهمية الذين نفوا مجيع الصفات

)١/١٢٤(  

  

فإمنا بينت أن عني تأويالم هي عني تأويالت املريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان 
رد عثمان بن سعيد على : ( لبخاري، صنف كتابا مساه بن سعيد الدارمي، أحد األئمة املشاهري يف زمان ا
حكى فيه هذهيالت بأعياا عن بشر املريسي، بكالم ) الكاذب العنيد فيما افترى على اهللا يف التوحيد 

يقتضي أن املريسي أقعد ا وأعلم باملنقول واملعقول من هؤالء املتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، 
 سعيد بكالم إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبني له مث رد ذلك عثمان بن

  .ظهور احلجة لطريقهم وضعف حجة من الفهم 
  ــــــــــــــــــــــ

وإمنا بينت أن عني تأويالت هؤالء هي عني تأويالت املريسي، ويدل على ذلك ما رد به : نعم، يقول
رد عثمان بن : ( توىف سنة مائتني ومثانني على بشر املريسي يف كتابهاإلمام عثمان بن سعيد الدارمي امل
هكذا طبع اآلن ذا االسم، وله كتابان لل على بشر املريسي وعلى ) سعيد على بشر املريسي العنيد

اجلهمية من أفضل الكتب يف هذا الباب، فقد مجع فيه بني املعقول واملنقول، وبين ضالل بشر املريسي 
  . إليهفيما ذهب

رده على بشر املريسي ورده على اجلهمية، : وكتاباه، أي: وهلذا يصف ابن القيم كتابه هذا فيقول
الرد على املريسي والرد على اجلهمية، من أجل الكتب املصنفة يف السنة وأنفعها، : يعين" وكتاباه"

ئمة أن يقرأ كتابيه، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون واأل
وفيهما من تقرير : "وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية يوصي ذين الكتابني أشد الوصية ويعظمهما جدا

والكتابان مطبوعان حمققان . انتهى كالمه" التوحيد واألمساء والصفات بالعقل والنقل ما ليس يف غريمها
  .وهللا احلمد واملنة

)١/١٢٥(  

  

حكى فيها تأويالت من؟ تأويالت األشاعرة املتأخرين، : يعين" أويالت بأعيااحكى فيه هذه الت: "يقول
بكالم "كأن األشاعرة تبعوا املعتزلة يف تأويل هذه الصفات بأعياا عن بشر املريسي، : يعين" بأعياا"

شر من خلل رد عثمان بن سعيد على ب: يقول" يقتضي أن املريسي أقعد ا وأعلم باملنقول واملعقول



إما من القعدة وهو القرب من امليت، : املريسي يتضح أن بشر أقعد، وأيش معىن أقعد؟ هلا معنيان
أن أقوال بشر وتأويالته أقرب إىل املنقول واملعقول من تأويل هؤالء املتأخرين، وإما أن يكون : ومعناه

  .أكثر تقعيدا، أكثر تأصيال: املعىن أقعد أي
، اتصلت أيش؟ الضمري " هؤالء املتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهتهوأعلم باملنقول واملعقول من"

يعود على ماذا؟ التأويالت، اتصلت إليهم التأويالت من جهته، فكأم استقوا هذه التأويالت 
واستفادوها ممن؟ من بشر املريسي، وهو ذا التقرير الشيخ يريد أن يرد على هؤالء األشاعرة 

اآلن تزعمون أن املعتزلة هم عدوكم اللدود، وأنكم ختالفوم مجلة وتأصيال، فهذه أنتم : املتأخرين، يقول
  .التأويالت اليت تذهبون إليها هي عينها تأويالت املعتزلة، هي عينها تأويالت بشر املريسي

" مث رد ذلك عثمان بن سعيد بكالم إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف: " يقول
 ما كان عليه السلف من أيش؟ من قوة احلجة والبيان واجلمع بني املعقول واملنقول؛ ألن عثمان بن :يعين
 رد يف كتابه هذا بالعقل والنقل على بشر املريسي، وهذا ج من مناهج أهل السنة - رمحه اهللا -سعيد 

  .يف التأليف يف باب العقيدة

)١/١٢٦(  

  

اب العقائد، فهناك االقتصار على نصوص العقائد من غري التعليق أهل السنة هلم مناهج يف التأليف يف ب
حدثنا فالن " إثبات االستواء"باب ) السنة( يف كتابه -رمحه اهللا-على ذلك، كما صنع ابن أيب عاصم 

حدثنا فالن عن فالن " إثبات الوجه هللا" باب - صلى اهللا عليه وسلم -عن فالن عن فالن، عن النيب 
، باب "إثبات الشفاعة"، باب "إثبات السمع هللا" باب - صلى اهللا عليه وسلم - عن فالن، عن النيب

  .وهكذا يسوقون النصوص من غري تعليق"... إثبات الصراط"
ذكر هذه النصوص والتعليق عليها وإيراد كالم األئمة يف تفسريها، كما صنع : هناك منهج آخر وهو
، )شرح أصول أهل اعتقاد أهل السنة( الاللكائي يف ، وكما صنع)الشريعة(اإلمام اآلجري مثال يف 

  ).اإلبانة(وكما صنع اإلمام ابن بطة يف كتابه 
عرض مع ذكر النصوص، عرض شبه اخلصوم والرد عليها بالعقل والنقل، كما : هناك منهج آخر وهو

رمحه -محد صنع من؟ عثمان بن سعيد رمحه اهللا، وهو من أوائل من سلك هذا املنهج، وكحال اإلمام أ
وهذا صنيع شيخ اإلسالم مع املخالفني، غالبا سلك هذا املنهج، ) الرد على اجلهمية( أيضا يف كتابه -اهللا

  .أنه يعرض شبههم ويرد عليها بالعقل والنقل
-إذا كان عثمان بن سعيد : ، يعين"وتبني له ظهور احلجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم: "يقول

بين ضالل واحنراف وبطالن ما ذكره بشر املريسي وهو أقعد وأقرب إىل  رد على بشر و-رمحه اهللا



إذن اضح له ضعف : املعقول واملنقول من هؤالء املتأخرين، فما الظن بأيش؟ ؤالء املتأخرين، يقول
  .حجة من خالف السلف

 وعلم أن  قد أمجعوا على ذم املريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم،-أئمة اهلدى-مث إذا رأى األئمة 
هذا القول الساري يف هؤالء املتأخرين هو مذهب املريسية تبني اهلدى ملن يريد اهللا هدايته، وال حول وال 
قوة إال باهللا، والفتوى ال حتتمل البسط يف هذا الباب، وإمنا أشي إشارة إىل مبادئ األمور والعاقل يسري 

  .فينظر 
  ــــــــــــــــــــــ

)١/١٢٧(  

  

 ومن نظر يف كالم األئمة يف تضليل هؤالء املريسية وبعضهم كفرهم اتضح له أن هذا القول :نعم، يقول
الساري يف املتأخرين الذي هو جزء من قول من؟ من قول بشر املريسي ومن على شاكلته، اتضح له أن 

إمنا نشري اهلدى والسالمة يف طريق هؤالء األئمة، مث ذكر أن الفتوى ال حتتمل البسط يف هذا الباب، و
كما ذكرنا يف أول الكالم يف بداية -إشارة إىل مبادئ األمور والعاقل يسري فينظر، نعم غالبا الفتاوى 

 أن الفتاوى تكون غالبا موجزة خمتصرة ال حتتمل إيراد الشبه واالعتراض عليها، وأيضا -قراءة هذا املنت
  .جع إىل الكتب املوسعة يف هذا البابإيراد االعتراض على االعتراض والنقد، لكن من راد ذلك فلري

 يف هذا الكتاب، كيف أنه يعرض -رمحه اهللا-أعجوبة " نقض التأسيس"ليعد إىل كالم الشيخ مثال يف 
يعترض عليك خصومك من : شبهة اخلصم، يعرض قول الرازي مث ال جييبه هو، ال يرد عليه، يقول

 بكذا ويردون عليك بكذا، مث إذا ذكر شبه هؤالء املعتزلة والفالسفة يف كذا، وميكن أن ترد عليهم
وشبه هؤالء وردود بعضهم على بعض انربى ورد على اجلميع، وكما هي احلال أيضا يف درء تعارض 

 يف قضية اإلجابة عن شبه هؤالء يف تعطيلهم وفيما خالفوا فيه أهل -رمحه اهللا-العقل والنقل، فتوسع 
ىل هذه املوسوعات، أما هذه الفتوى فهي لتقرير مذهب أهل السنة السنة، فمن أراد التوسع فلريجع إ

  .على وجه اإلمجال، وبيان احنراف هؤالء وخمالفة هؤالء لطريقة السلف على وجه اإلمجال
  - عز وجل -أقوال السلف يف صفات اهللا 

)١/١٢٨(  

  

ال منه؛ مثل كتاب وكالم السلف يف هذا الباب موجود يف كتب كثرية ال ميكن أن نذكر هنا إال قلي
أليب عمرو الطلمنكي، ) األصول(أليب ذر اهلروي، و) السنة(البن بطة، و) اإلبانة(لاللكائي، و) السنن(



للطرباين وأليب الشيخ ) السنة(وكالم أيب عمر بن عبد الرب، واألمساء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك 
للخالل، ) السنة(وقبل ذلك .صبهاين األصبهاين وأليب عبد اهللا بن منده وأليب أمحد العسال األ

) السنة(جلماعة، وقبل ذلك ) والرد على اجلهمية(البن خزمية، وكالم أيب العباس بن سريج، ) التوحيد(و
حلنبل وللمروزي وأليب داود السجستاين ) السنة(أليب بكر بن األثرم، و) السنة(لعبد اهللا بن أمحد، و
لعبد اهللا بن حممد اجلعفي ) الرد على اجلهمية( أيب عصم، وكتاب أليب بكر بن) السنة(والبن أيب شيبة، و

لعثمان ) الرد على اجلهمية(أليب عبد اهللا البخاري، وكتاب ) خلق أفعال العباد(شيخ البخاري، وكتاب 
وكالم نعيم بن محاد ) احليدة يف الرد على اجلهمية(بن سعيد الدارمي، وكالم عبد العزيز املكي صاحب 

. وكالم اإلمام أمحد بن حنبل، وكالم إسحاق بن راهويه، وحيىي بن حيىي النيسابوري وأمثاهلم اخلزاعي، 
  .وقبل هؤالء عبد اهللا بن املبارك وأمثاله وأشياء كثرية 
  ــــــــــــــــــــــ

 نعم، ذكر الشيخ هنا كالم أو مظان كالم األئمة يف هذا الباب؛ ليحيل القارئ، من أراد التوسع فلريجع
إىل هذه الكتب اليت عنيت بذكر كالم األئمة وبنصوص الوحيني الدالة على ما ذهب إليه أهل السنة 

لإلمام الاللكائي هبة اهللا بن احلسن املتوىف سنة أربع مائة ومثاين عشرة، ) السنن(واجلماعة، فذكر كتاب 
  ).أهل السنة واجلماعةشرح أصول اعتقاد (والكتاب طبع يف أربعة جملدات، يف مثانية أجزاء، باسم 

)١/١٢٩(  

  

لإلمام ابن ) اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية(وهو يف الواقع يعترب من موسوعات أهل السنة هو وكتاب 
بطة يعتربان من موسوعات أهل السنة؛ ألن هذان الكتابان من أوسع الكتب اليت مجعت اآلثار عن 

معوا فيهما آالف اآلثار، لكن ولألسف كتاب ابن السلف باإلضافة إىل النصوص يف باب العقائد، فج
بطة مل يوجد منه إال النصف أو أكثر من النصف، وال زال الباقي مفقودا، وإال هو يف الواقع هو 

-لاللكائي، هذا اجلزء املوجود ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة(موسوعة أهل السنة؛ ألنه أوسع من 
  . أكثر مما أورده اإلمام الاللكائي- قليالويعترب تقريبا النصف أو أكثر من النصف

البن بطة أيب عبد اهللا عبيد اهللا بن بطة املتوىف سنة ثالث مائة ومثان ) اإلبانة(لاللكائي، و) السنن: (يقول
أليب ذر اهلروي عبد اهللا بن أمحد املتوىف سنة أربع مائة ومخس وثالثني، وهذا الكتاب ) السنة(و. وسبعني

أليب عمرو الطلمنكي أمحد بن حممد املتوىف ) األصول(و. تاب السنة أليب ذر اهلرويمفقود، الذي هو ك
 -واهللا أعلم-سنة أربع مائة وتسع وعشرين أيضا ال يزال مفقودا، لكن ينقل منه الشيخ كثريا، فكان 

  .يف زمن الشيخ موجودا



نة أربع مائة وثالث وستني، وكالم أيب عمر بن عبد الرب، اإلمام املشهور يوسف بن عبد اهللا املتوىف س
  . يف التمهيد-واهللا أعلم-صاحب التمهيد واالستذكار واالستيعاب، وكالمه 

)١/١٣٠(  

  

واألمساء والصفات للبيهقي أيب بكر أمحد بن احلسني املتوىف سنة أربع مائة ومثان ومخسني، والكتاب 
ه ممن تأثر مبذهب األشاعرة يف تأويل مطبوع له عدة طبعات وعدة حتقيقات، لكن اإلمام البيهقي معلوم أن

بعض الصفات، فهو يعترب من متقدمي األشاعرة الذين أثبتوا الصفات اليت يسموا الصفات العقلية 
كالوجه، واليدين، لكنه يؤول الصفات اخلربية اليت جاءت يف : والصفات اخلربية اليت جاءت يف القرآن

كثري من الصفات اليت جاءت يف السنة ... ضحك  ال-على منهج األشاعرة-السنة، مثل الرتول 
كالقدمني يؤوهلا، لكنه يورد أيضا كثريا من كالم السلف يف الصفات اليت يثبتها فيستفاد منه يف هذا 

الكتاب الذي هو األمساء والصفات، ليس -كتاب البيهقي يستفاد منه : الباب؛ وهلذا قال بعض العلماء
  . يستفاد منه مما رواه ال مما تعقب وتكلم به- والصفاتالسنن، الكالم على كتاب األمساء

واملتوىف ) السنة(للطرباين سليمان بن أمحد صاحب املعجم املشهور، له كتاب ) السنة(وقبل ذلك : يقول
سنة ثالث مائة وستني، لكن أيضا الكتاب ال يزال مفقودا، وقد حرص بعض إخواننا على مجعه لكن من 

رواه الطرباين، ذكر الطرباين يف كتاب :  مثال إىل ما أورده الشيخ، يقول مثالخالل الكتب األخرى، يأيت
  عن فالن عن) السنة(

فالن، ينقل هذا الشيء، فهو حاول، يعترب أجود املوجود إىل أن يوجد الكتاب، شيخ اإلسالم حييل إليه 
  .كثريا، وأيضا ابن القيم حييل إليه كثريا

ذي هو عبد اهللا بن حممد املتوىف سنة ثالث مائة وتسع وستني صاحب وأليب الشيخ األصبهاين ال: يقول
وأليب عبد اهللا بن منده حممد بن إسحاق املتوىف سنة ثالث مائة ومخس وتسعني وهذا له ) العظمة(كتاب 
مطبوع، وأليب أمحد العسال حممد بن أمحد ) اإلميان(وهو مطبوع، وله أيضا كتاب ) التوحيد(كتاب 

  .وأيضا الكتاب ال يزال مفقودا) السنة(ث مائة وتسع وأربعني، األصبهاين كتاب املتوىف سنة ثال

)١/١٣١(  

  

للخالل أليب بكر أمحد بن حممد املتوىف سنة ثالث مائة وإحدى عشرة، وكتابه طبع ) السنة(وقبل ذلك 
ن خزمية حممد بن الب) التوحيد( جبمع اآلثار عن السلف يف باب العقائد، و-رمحه اهللا-أيضا أخريا، اعتىن 

إسحاق املتوىف سنة مائة وإحدى عشرة أيضا، وهو أيضا مطبوع، ومن أجلّ الكتب يف هذا الفن رمحه 



جلماعة من ) الرد على اجلهمية(اهللا، وكالم أيب العباس بن سريج أمحد بن عمر املتوىف سنة مائة وست، و
د ذلك اإلمام البخاري واإلمام الدارمي العلماء ألفوا كتبا يف الرد على اجلهمية، ذكر منهم الشيخ بع

  .وشيخ البخاري عبد اهللا بن حممد اجلعفي
أليب بكر بن األكرم أمحد بن ) السنة(لعبد اهللا ابن اإلمام أمحد وهذا مطبوع، و) السنة(وقبل ذلك : يقول

ن إسحاق ابن حلنبل، أيضا حنبل ب) السنة(حممد املتوىف سنة مائتني وثالث وسبعني هذا ال يزال مفقودا، و
عم اإلمام أمحد املتوىف سنة مائتني وثالث وسبعني، أيضا الكتاب ال يزال مفقودا، وللمروزي املتوىف سنة 

سليمان بن ) السنن(مائتني ومخس وسبعني، وال يزال الكتاب مفقودا، وأليب داود السجستاين صاحب 
ىل كتاب السنة الذي أحلقه بآخر ولعل الشيخ يشري بذلك إ. أشعث املتوىف سنة مائتني ومخس وسبعني

  .يف اجلزء اخلامس) السنن(كتابه 
) السنة(والبن أيب شيبة عبد اهللا بن حممد صاحب املصنف املتوىف سنة مائتني ومخس وثالثني، و: يقول

أليب بكر ) السنة(و: امللحق بكتاب املصنف، يقول) السنة(أيضا البن أيب شيبة لعل الشيخ يريد بكتاب 
م أمحد بن عمر، وهذا مطبوع يف جزأين، طبع قدميا بتحقيق الشيخ حممد ناصر الدين األلباين بن أيب عاص

  رمحة اهللا عليه، وأيضا
لعبد اهللا بن حممد ) الرد على اجلهمية(طبع أخريا طبعة جديدة بتحقيق الدكتور باسم فيصل، وكتاب 

  . وتسع وعشريناجلعيب، وهذا الكتاب مفقود، وهو شيخ البخاري املتوىف سنة مائتني

)١/١٣٢(  

  

أليب عبد اهللا البخاري، وهذا موجود وحقق أخريا يف رسالة علمية يف جامعة ) خلق أفعال العباد(وكتاب 
لعثمان بن سعيد، وهذا ذكرنا أنه خرج حمققا، وكالم عبد العزيز ) الرد على اجلهمية(اإلمام، وكتاب 

احليدة يف الرد ( ناظر من؟ بشر املريسي صاحب كتاب بن حيىي املكي املتوىف سنة مائتني وأربع، والذي
-ورد حوله كالم، ونسبة الكتاب ليحىي بن عبد العزيز، فاإلمام الذهيب ) احليدة(، كتاب )على اجلهمية

  . والسبكي يشككون يف نسبة الكتاب لعبد العزيز بن حيىي املكي-رمحه اهللا
 ساق الكتاب -رمحه اهللا-لكن اإلمام ابن بطة . ما ثبت عندنا بإسناد متصل: أو اإلمام الذهيب قال

بإسناده، ومن حفظ حجة على من مل حيفظ، وممن قال وجزم بنسبة الكتاب لعبد العزيز بن حيىي شيخ 
 يف مواضع كثرية، وابن القيم، واإلمام ابن حجر، فالكتاب ثابت هلذا اإلمام، وال -رمحه اهللا-اإلسالم 

  . ما ثبته عندهيضره تشكيك اإلمام الذهيب؛ألنه
 بن محاد -رمحه اهللا-، ونعيم "وكالم نعيم بن محاد اخلزاعي املتوىف سنة مائتني وتسع وعشرين: "ويقول
أنا كنت جهميا؛ فلذلك عرضت كالمهم، فلما طلبت احلديث عرفت : -كما نقل عنه الذهيب-يقول 



  .أن أمرهم يرجع إىل التعطيل
م إسحاق بن راهويه، وحيىي بن حيىي النيسابوري وأمثاهلم ، وكالم اإلمام أمحد بن حنبل، وكال: "يقول

، فكالم هؤالء األئمة يف هذه املصنفات ترد على "وقبل هؤالء عبد اهللا بن املبارك وأمثاله وأشياء كثرية
هؤالء اجلهمية املتقدمني وعلى املتأثرين م من املتأخرين، ومليئة بكالم األئمة يف تقرير عقيدة أهل السنة 

  .اجلماعة وفق املنهج الصحيح و

)١/١٣٣(  

  

وأنا أعلم أن املتكلمني هلم . وعندنا من الدالئل السمعية والعقلية ما ال يتسع هذا املوضع لذكره 
شبهات موجودة لكن ال ميكن ذكرها يف الفتوى فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسري 

.  
  ــــــــــــــــــــــ

يخ كما سبق وهذا من إنصافه أيضا يقول هؤالء املردود عليهم هلم شبه يريدوا علينا إذا أوردنا نعم الش
عليهم هذه األدلة لكن ليس هذا موطن ذكرها والتوسع يف إيرادها فمن أراد الوقوف عليها واإلجابة 

  .عنها هو قال فإنه يسري مبعىن فلريجع إىل مظان ذلك نعم
 مأخوذا عن تالمذة املشركني والصابئني واليهود - مقالة التعطيل والتأويل -ة وإذا كان أصل هذه املقال
 أن يأخذ سبل هؤالء املغضوب عليهم والضالني ويدع - بل نفس عاقل -فكيف تطيب نفس مؤمن 

  !سبيل الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ؟ 
  ــــــــــــــــــــــ

  ي ذا هنا فصل لعلنا نقف عليه إىل الدرس القادم واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممدنعم نكتف
 - عز وجل -هذا سؤال من سائل رمز لنفسه باألشعر، فإن كان أشعريا على أشعريته فنسأل اهللا : س 

بيني والصديقني أن مين علينا وعليه باهلداية، وأن يبصرنا وإياه صراط الذين أنعم اهللا عليهم من الن
مل يقل أحد منهم الصحابة خبالف : عند مناظرة سلفي مع أشعري أن يقول السلفي: والشهداء، يقول

مىت كان السكوت : إىل آخره، هنا يقول األشعري... ظاهر القرآن وهذا دليل على أم يثبتون الصفات
ن عريب، والعرب كما هو معلوم دليال يؤخذ به مث ما يدريك لعلهم كانوا يؤولوا ألم عرب والقرآ

  .إىل آخر ذلك ما هو معلوم إىل آخر كالمه ... تكين باليد عن القدرة والنعمة

)١/١٣٤(  

  



هذا كالم الصحابة من أوله إىل : احلجة عليك وليس على أهل السنة، كما قال الشيخ: نقول: ج 
احدا أم أولوا صفة واحدة من هذه آخره، وكالم السلف واألئمة من أوله إىل آخره، اذكروا لنا نقال و

الصفات اليت تؤولوا، نعم هم عرب وهلذا فهموا كالم اهللا وكالم رسوله على ظاهره، وما احتاجوا إىل 
ما : إن هذه النصوص هلا معىن خيالف الظاهر نقول: هذا التأويل الذي جاء به املتأخرون، ومن قال

ا احتماالت، بل ما ثبت عنهم خيالف ذلك، فأنتم تؤولون الدليل، رمبا قاهلا الصحابة، نقول هذه رمب
االستواء باالستيالء، أوردوا لنا نقال واحدا فقط أن أحد الصحابة فسر االستواء باالستيالء، واالستواء 

 معىن االستواء االستيالء - عز وجل -يف لغة العرب اليت نزل ا القرآن وفهم ا الصحابة كتاب اهللا 
  .رتفاع؟ العلو واالرتفاع بإمجاع أهل اللغةأو العلو واال

أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما { : قال تعاىل: نقول) ١(} لما خلَقْت بِيدي { مث استداللكم بقوله : يقول
  فاألنعام خملوقة باأليدي، فما فضل آدم إذن؟) ٢(} عملَت أَيدينا أَنعاما 

  ــــــــــــــــــــــ
__________  

  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(
  .٧١:  سورة يس آية -) ٢(

)١/١٣٥(  

  

قَالَ يا إِبليس ما منعك أَنْ تسجد { ): ص(ملاذا ما حنمل آية : هذا رد عليك يا أخي، هو اآلن يورد يقول
 يدبِي لَقْتا خما { : سهذه اآلية مثل آية ي: ملاذا ال نقول) ١(} ليندأَي لَتما عمالفرق : نقول) ٢(} م

) ٣(} لما خلَقْت بِيدي { : بني اآليتني لفظا ومعنى شاسع وكبري، أما الفرق بني اآليتني لفظا فأوال
أضاف الفعل ملن؟ لأليدي، هذا الفرق ) ٤(} مما عملَت أَيدينا { أضاف الفعل ملن؟ لنفسه، وهناك 

عداه حبرف ) ٥(} لما خلَقْت بِيدي { عدى الفعل هنا : ، هذه اآلن الفروق اللفظية، الفرق الثايناألول
هنا أفرد الضمري : عداه بنفسه، هذا الفرق الثاين، الفرق الثالث) ٦(} مما عملَت أَيدينا { اجلر، وهناك 

: أتى بضمري اجلمع، الفرق الرابع وهو أظهرها) ٧(} ينا مما عملَت أَيد{ ، وهناك "ملا خلقت أنا بيدي"
  .باجلمع) ٩(} أَيدينا { وهناك ) ٨(} لما خلَقْت بِيدي { هنا جاء لفظ اليدين بالتثنية 

طيب هذه الفروق اللفظية، الفروق املعنوية بني اآليتني الذي أوردته يا أخي، لو كان معىن اليد هي 
كما يزعم األشاعرة ملا كان هناك فرق بني آدم وبني سائر املخلوقات، بل لكان أول القدرة أو النعمة 

  من اعترض إبليس ملا
  ــــــــــــــــــــــ



__________  
  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(
  .٧١:  سورة يس آية -) ٢(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٣(
  .٧١:  سورة يس آية -) ٤(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٥(
  .٧١:  يس آية  سورة-) ٦(
  .٧١:  سورة يس آية -) ٧(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٨(
  .٦٤:  سورة مرمي آية -) ٩(

)١/١٣٦(  

  

لقال لو كان هذا املقصود به ) ١(} ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي { : أمره بالسجود؛ ألنه قال
 ملا ذكر أنه خلق - عز وجل -بيين وبني آدم، واهللا وأنا خلقتين بقدرتك، ما الفرق : القدرة لقال إبليس

عليه -آدم بيديه هذا تشريف وتكرمي له على سائر اخللق، وسائر اخللق خلقوا بالقدرة؛ وهلذا موسى 
فضلك :  يعين مبعىن-أنت آدم أبو البشر خلقك اهللا بيده ،  كما يف الصحيحني قال آلدم ماذا؟ -السالم

الناس يوم .ت أنه خلقك بأيش؟ بيده، فلو كانت القدرة ملا كان آلدم ميزةواصطفاك على سائر املخلوقا
أنت أبو البشر :  يأتون إىل آدم ويقولون-كما يف صحيح البخاري يف حديث الشفاعة الطويل-القيامة 

 صلى اهللا -، كرمك ذا، أيضا األحاديث األخرى الكثرية قول النيب "خلقك اهللا بيده"مييزونه مباذا؟ 
املقسطون على منابر من نور على ميني الرمحن وكلتا يديه ميني هل :  كما يف صحيح مسلم-وسلم عليه 

 - عز وجل -إم على ميني قدرة الرمحن، وكلتا قدرتيه ميني، وأيضا ورودها بالتثنية اهللا : يقول عاقل
" بيدي: "ن، فقوله موصوف بالقدرة، وليس له قدرتاUكم له من قدرة؟ بإمجاع املسلمني قاطبة أن اهللا 

يف اجلزء الثاين ) خمتصر الصواعق املرسلة ( بقدريت، ومن أراد التوسع يف هذا فنحيل األخ إىل : مبعىن
  .فلرياجع كالم العلماء على هذه اآلية وعلى صفة اليد

  
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أشكل علي قولكم باملنع من وصف اهللا بالقدمي، فكيف : يقول: س 

أعوذ باهللا :  يف دعاء الدخول إىل املسجد- صلى اهللا عليه وسلم -جنمع هذا القول مع حديث النيب 
  العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي



__________  
  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(

)١/١٣٧(  

  

عنه األمساء والصفات واإلخبار :  املضاف إىل اهللا ثالثة أقسام- عز وجل -نعم، املنسوب هللا : ج 
سبحانه وتعاىل، أضيقها باب األمساء؛ وهلذا ال يشتق من الصفة اسم والعكس هو الصحيح، كل اسم 
فهو متضمن أليش؟ لصفة، فمثال احلي اسم من أمساء اهللا يؤخذ منه صفة احلياة، السميع اسم من أمساء 

يرتل حني يبقى ثلث  بالرتول، أنه - عز وجل -اهللا يؤخذ منه السمع، أما الصفات فال، فيوصف اهللا 
  الليل اآلخر، لكن هل يسمى بالنازل؟

 - عز وجل -ال، وأوسعها باب اإلخبار عن اهللا : يوصف باالستواء، هل يسمى باملستوي؟ اجلواب
قُلْ أَي شيٍء أَكْبر { :  كما خيرب عنه بأنه شيء- عز وجل -فالقدمي يخبر به عن اهللا وال يوصف به اهللا 

  .خيرب عنه أنه واجب الوجود لكن ما يوصف ذه األمور) ١(} شهادةً 
لكن يوصف " اهللا القدمي"فما أورده األخ من القدمي خيرب عن اهللا عز وجل؛ وهلذا الشيخ يورِد أحيانا 

باألول بدل القدمي؛ ألنه أبلغ يف املدح وأكمل يف املدح، ومن أراد الوقوف على الفرق بني هذا وهذا 
 يف بدائع الفوائد، فقد -رمحه اهللا- األقسام الثالثة فلريجع لكالم اإلمام ابن القيم والكالم على هذه
  .أجاد وأفاد يف هذا

أحسن اهللا إليكم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ابن سينا والفارايب والرازي من ضالل : س 
   بأمسائهم؟املسلمني، فلماذا يسمي بعض املسلمني بعض األماكن كاملستشفيات والشوارع

__________  
  .١٩:  سورة األنعام آية -) ١(

)١/١٣٨(  

  

ال يسوى بني الرازي وبني الفارايب وابن سينا، نعم الرازي استفاد مما عند ابن سينا والفارايب، : أوال: ج 
الفالسفة : لكن بينهم فرق، الفارايب وابن سينا كفرهم العلماء؛ وهلذا يقال يف العبارة الصحيحة

أن ابن سينا إمام امللحدين، وأن حقيقة ) إغاثة اللهفان(تسبون لإلسالم، وقد ذكر ابن القيم يف املن
 عدم اإلميان ال باهللا وال مبالئكته، وال بكتبه وال برسله وال باليوم -وكذا شيخ اإلسالم-مذهبهما 

إلسالم حفاظا على اآلخر، وال بالقدر، حقيقة مذهبهم الكفر ذه األصول الستة، ولكنهم تظاهروا با



  .دمائهم، ومن قرأ يف كتبهم تبني له حقيقة اإلحلاد الذي جاءوا به
أما الرازي فال، الرازي من أئمة األشاعرة، نعم مبتدع خمالف ألهل السنة لكن ليس يف درجة هؤالء، 
الء، هو مسلم ويترحم عليه، يبقى السؤال تسمية بعض الطرق وبعض املدارس وبعض األماكن بأمساء هؤ

هذا من اخلطأ ومن اجلهل، كم كنا ندرس وحنن صغار أن ابن سينا من فالسفة اإلسالم ونعتز أن : أقول
منا ابن سينا، فهو واهللا ليس مصدر عز للمسلمني، بل هو مصدر ذلة للمسلمني، واملسلمون يف غىن عنه 

  .وعن أمثاله
  سالم موجود كامال؟لشيخ اإل" نقض التأسيس"هل كتاب : أحسن اهللا إليكم، يقول: س 
املطبوع غري كامل، هو يف جزأين ) نقض التأسيس(املطبوع ال، املطبوع ال، وذكرنا هذا باألمس، : ج 

 الذي أخرج الكتاب وجد عنده خروم كثرية -رمحه اهللا-أن عبد الرمحن بن جاسم : وملفق، مبعىن
 دكتوراه علمية، وطبع اآلن يف فأكملها من الفتاوى، لكن الكتاب حقق ولعله كامال يف مثان رسائل

  جممع امللك فهد لطباعة املصحف،
  .فلعله أن يرى النور قريبا

هل صحيح أن يف كتاب الغزايل صوفيات كثرية وأحاديث موضوعة : أحسن اهللا إليكم، يقول: س
  بكثرة؟

أما األحاديث املوضوعة فنعم، فيه أحاديث موضوعة، أحاديث واهية، أحاديث ضعيفة، أما : ج
لصوفيات ففيه، لكن ليس بالكثرة اليت تغلب عليه، من االحنرافات املوجودة فيه أظنه ينقل عن أحد ا

  لئن ترى: "الصوفية أنه يقول

)١/١٣٩(  

  

  .، ومن أشباه هذه اخلزعبالت" مرة خري لك أن ترى اهللا أربعني مرة-أبا يزيد البسطامي: يعين-أبا يزيد 
  ا اتفق املعتزلة واألشعرية، وعلى ماذا اختلفوا؟على ماذ: أحسن اهللا إليكم، يقول: س
اتفق املعتزلة واألشاعرة يف نفي ما عدا الصفات السبع، هؤالء مجهور األشاعرة، دائما إذا تكلمنا : ج 

عن األشاعرة فنقصد مجهور األشاعرة، املتأخرين من األشاعرة، الذين اقتصروا يف اإلثبات فقط على 
 يف نفي ما عدا الصفات السبع، ويف إثبات األمساء، وخالفوا املعتزلة يف سبع صفات، وافقوا املعتزلة

إثبات هذه الصفات السبع يف اجلملة، أيضا يف مسألة القضاء والقدر األشاعرة يقولون بالكسب الذي 
  .إن اإلنسان هو الذي خيلق فعل نفسه: هو حقيقة اجلرب، خبالف املعتزلة الذين يقولون

  هل الستار من أمساء اهللا؟ وما الكتب اليت أجد الكالم حوله فيها؟: ، يقولأحسن اهللا إليكم: س 
يف حديث إن اهللا حيي ستري وعلى كل حال ال حيضرين اآلن درجة احلديث؛ وهلذا ال أستطيع اجلزم : ج 



 بإثبات هذا أو نفيه ولعلي أرجئ الكالم عليه إىل الدرس القادم، وأما الرجوع إىل الكتاب الذي ميكن أن
يستفيد منه اإلنسان يف مثل هذا الباب كتاب الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا، كتاب خمتصر وموجز 

  ).القواعد املثلى(وهي - عز وجل -وحرص فيه أن جيمع النصوص اليت يف أمساء اهللا 
دئ ما هي املتون اليت يف العقيدة تنصحون طالب العلم املبت: أحسن اهللا إليكم، يقول فضيلة الشيخ: س

  قراءا وحفظها، واهللا حيفظكم؟

)١/١٤٠(  

  

إن كتاب السنة أليب بكر بن األكرم موجود وليس مفقودا، يذكر أنه خمطوط يف أم : يقول هذا: ج 
إذا كان موجودا فاحلمد هللا نور على نور، ولعل أحد طلبة العلم احملققني يبادر يف حتقيقه : القرى، أقول

ة ينصح ا طالب العلم املبتدئ أن يبدأ باملختصرات واملتون املقتصرة وإخراجه، الكتب اليت يف العقيد
ملعة (على عرض عقيدة أهل السنة واجلماعة جمردة عن ذكر الشبه واإلجابة عنها، فمثال يبدأ بـ 

للشيخ حممد بن عبد ) التوحيد(لشيخ اإلسالم، لكتاب ) العقيدة الواسطية(البن قدامة، ) االعتقاد
معارج (، مث يرتقي شيئا فشيئا، يرتقي مثال لكتاب )األصول األربع(، )لشبهاتكشف ا(الوهاب، 
  -رمحه اهللا-جيد، ومن امليزة اليت يف هذا الكتاب بساطة أسلوبه ) القبول

أتى بعشرات : حافظ، إضافة إىل أنه حاول أن يكثر من ذكر األدلة، وهذه تقَعد لإلنسان عقيدته، يعين
  .لة يف املسألة الواحدة، مث يرتقي بعد ذلك إىل الكتب املطولةبل أحيانا مبئات األد

  ، هل تطلق على كل ضال؟)الفالسفة(أحسن اهللا إليكم، هذا يسأل عن كلمة 
ال، الفالسفة هي علم على من تأثر بالفلسفة، والفلسفة كما هو معلوم مركبة كلمة يونانية مركبة من 

  :جزأين

)١/١٤١(  

  

احلكمة، مث أطلقت على حمبة احلكمة، هذا أصل الفلسفة، أصل : معناها) صوفيا(حمب، : معناها) فيال(
الفلسفة حمبة احلكمة، وكان الفالسفة القدامى أفالطون ومن قبله كانوا ال يتعرضون ملا وراء الغيب، 

رسطو ، لكن ملا جاء أ...األخالق، املدينة الفاضلة : يسموا امليتافيزيقا، يتكلمون عن األمور احملسوسة
وهو مؤسس الفلسفة اإلهلية، الفالسفة اإلهليون، هو الذي أدخل الفلسفة وأقحمها فيما وراء الغيب، مث 

علم على هؤالء الذين يكفرون باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ) الفلسفة والفالسفة(أصبح هذا االسم 
ة هلذا العامل، وقالوا بقدم واليوم اآلخر، الذين يزعمون أن اهللا ال يوصف بشيء من الصفات، وأنه العل



  . منذ القدم، وأوغلوا يف النفي والتعطيل- عز وجل -العامل بأنه انبثق عن اهللا 
املالئكة : وأما يف املالئكة فهم ال يؤمنون أن هناك ذوات حمسوسة تذهب وتأيت وتصعد وترتل، وقالوا

تصور فرآها ماثلة أمامه، لكن أشياء عبارة عن أشكال نورانية يتصورها النيب يف نفسه، ورمبا قوي هذا ال
حقائق خملوقة تذهب وتأيت، ال، فهذه أشياء خيالية، ومنهم من زعم أا هي قوى اخلري، قوى اخلري اليت 

  .يف النفس هي املالئكة
 بل هي مكتسبة، وجعلوا - عز وجل -وأما اإلميان بالرسل فهم ال يؤمنون أن الرسالة اصطفاء من اهللا 

  . توفرت فيه هذه الشروط فيمكن أن يكون نبياهلا شروطا من
 عز -وأما اإلميان باليوم اآلخر وأما اإلميان بالكتب فهم ال يؤمنون أن هناك كتبا نزلت من عند اهللا 

 تكلم ذه الكتب، بل هو فيض، يزعمون أن هذا القرآن فيض فاض - عز وجل - أو أن اهللا -وجل 
 صلى - فتكلم به النيب - صلى اهللا عليه وسلم -لذي هو النيب من العقل الفعال على النفس الذكية ا

   .-اهللا عليه وسلم 

)١/١٤٢(  

  

وأما اإلميان باليوم اآلخر فال يؤمنون بأن هذا العامل سينتهي وسيكون فيه يوم جيتمع فيه الناس وحييي اهللا 
على الناس والعامة أليش؟ كل هذه خياالت خيل ا املالئكة :  هذه األجساد، ال، يقولون- عز وجل -

وباهللا التوفيق، وصلى . لتصلح أحوال الناس، فحقيقة مذهب هؤالء الكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله
  .اهللا وسلم على نبينا حممد

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد 
  عليه

  :حبه أفضل الصالة وأمت التسليم، قبل أن نبدأ يف الدرس هناك تنبيهاتوعلى آله وص
  احلديث الذي سئلت عنه باألمس: التنبيه األول

  إن اهللا حيي ستري
احلديث رواه أبو داود واإلمام أمحد والنسائي بسند صحيح، وممن صححه من املتأخرين الشيخ ناصر 

  .رمحة اهللا عليه
ال مانع، لكن اإلخوة املنظمون للدورة : بذون التأين يف الشرح، وأقولبعض اإلخوان حي: األمر اآلخر

  حقيقة
يرغبون ويلحون يف أن نكمل هذا اجلزء املطبوع من املنت الذي بني أيديكم، وهذا يستلزم منا السرعة 

  .قليال يف التعليق



 املنت لضربنا عنها هناك بعض املسائل وبعض املصطلحات لوال أن الشيخ أوردها عندنا يف: األمر الثالث
صفحا؛ ألا رمبا تشوش على بعض احلضور، ولكن ملا أوردها الشيخ اقتضى املقام الوقوف مع هذه 
  .املصطلحات وبياا مع اإلجياز، حنن حناول بقدر ما نستطيع أن نوجز يف التعليق عليها مبا جيلِّي املعىن

  فصل
   وصف به نفسهالقول الشامل يف مجيع هذا الباب أن يوصف اهللا مبا

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، نبينا حممد عليه وعلى آله وصحبه 
  .وسلم ومن وااله

  :قال املصنف رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة

)١/١٤٣(  

  

 -رسوله مث القول الشامل يف مجيع هذا الباب أن يوصف اهللا مبا وصف به نفسه أو مبا وصف به : فصل
 - ومبا وصفه به السابقون األولون ال يتجاوز القرآن واحلديث، قال اإلمام أمحد -صلى اهللا عليه وسلم 

 صلى اهللا عليه وسلم - ال يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه، أو مبا وصف به رسوله -رضي اهللا عنه 
وصف به نفسه ومبا وصفه به  ال يتجاوز القرآن وال احلديث، ومذهب السلف أم يصفون اهللا مبا -

 من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل، ونعلم أن ما - صلى اهللا عليه وسلم -رسوله 
وصف اهللا به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز وال أحاجي؛ بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود 

 وأفصح اخللق يف بيان العلم، وأفصح املتكلم بكالمه؛ ال سيما إذا كان املتكلم أعلم اخللق مبا يقول،
  .اخللق يف البيان والتعريف والداللة واإلرشاد 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما يوصف به " ملا فرغ من املقدمة اليت أسس ا هلذه الرسالة وذا الباب -رمحه اهللا-نعم، املؤلف 
يهما الشفاء التام والنور واهلدى يف هذا الباب ، وأوضح ذه املقدمة أن الكتاب والسنة ف"اهللا عز وجل

وغريه، وأن مذهب السلف هو األسلم واألعلم واألحكم، شرع رمحه اهللا يف بيان املذهب احلق يف باب 
باب ما يوصف به اهللا : مث القول الشامل يف مجيع هذا الباب، أي:  فقال - عز وجل -ما يوصف به اهللا 

 ومبا - صلى اهللا عليه وسلم - وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يوصف اهللا مبا:  أي- عز وجل -
  .وصفه به السابقون األولون ال يتجاوز القرآن واحلديث

)١/١٤٤(  

  



تأكيد على أن باب الصفات توقيفي على أيش؟ على الكتاب " ال يتجاوز القرآن واحلديث: "قوله
؟ كررنا هذا أكثر من مرة؛ ألجل أن تضبط "ومبا وصفه به السابقون األولون"والسنة، طيب ملاذا ذكر 

ومبا وصفه به السابقون األولون، مث أراد : داللة نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف، وهلذا قال
:  هو متوقف على الكتاب والسنة، فقال- عز وجل -التأكيد على أن كل ما ورد يف باب صفات اهللا 
 بصفات ليس هلا - عز وجل -ن السلف وصفوا اهللا ال يتجاوز القرآن واحلديث؛ لئال يتوهم متوهم أ

  .أصل يف القرآن أو يف احلديث
ال يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه أو مبا وصفه به  "-رضى اهللا عنه ورمحه-مث ساق كالم اإلمام أمحد 

ن انتهى كالم اإلمام أمحد، وقد ذكره اب"  ال يتجاوز القرآن واحلديث- صلى اهللا عليه وسلم -رسوله 
ومن طريف ما يذكر هنا أن ابن جهبل احلليب الشافعي ) ملعة االعتقاد( مبعناه يف -رمحه اهللا-قدامة 

احلقائق اجللية فيما أورده ابن تيمية يف الفتوى (املعاصر لشيخ اإلسالم الذي رد على احلموية يف كتابه 
محد، فقد جاء بكالم مجيل، مث ذكر اإلمام أ: يا ليته اقتصر على ما ذكره إمامه، يعين: أنه قال) احلموية

استمر يف إيراد كالم الشيخ يف األسطر اليت : كالم اإلمام أمحد هذا وخلطه بكالم شيخ اإلسالم، يعين
  .بعده، فهو أثىن على كالم شيخ اإلسالم من حيث ال يدري، فهو حيسب أن كل هذا كالم اإلمام أمحد

)١/١٤٥(  

  

 ما ذكره الشيخ - عز وجل -قاعدة العامة فيما يوصف به اهللا ومذهب السلف اآلن هذه هي ال: يقول
يوصف اهللا مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به رسوله، هذه هي القاعدة، يريد أن : يف هذين السطرين، أي

ومذهب السلف، هم ينطلقون من تلك القاعدة أم يقتصرون : يوضح ويشرح هذه القاعدة فيقول
، ومذهب السلف أم يصفون اهللا مبا وصف به نفسه، ومبا وصفه به على ما ورد يف الكتاب والسنة

 فال جيوز أن يصف اإلنسان ربه بصفة مل ترد يف الكتاب والسنة، ومن - صلى اهللا عليه وسلم -رسوله 
 بصفة ليست يف أحد هذين املصدرين فقد تقول على اهللا أيش؟ بال علم، يقول - عز وجل -وصف اهللا 
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا { : اهللا سبحانه

  )١(} ) ٣٣(بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ 
ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا { : ويقول سبحانه

فمن وصف اهللا بصفة ليس هلا أصل يف القرآن أو يف احلديث فقد تقول عليه بال علم، ) ٢(} ) ٣٦(
إما بقوله، أو بفعله، أو بتقريره، فمن األمثلة على " لمومبا وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وس: "وقوله

ربنا اهللا الذي يف السماء ، :  لربه بقوله، احلديث الذي مر معنا- صلى اهللا عليه وسلم -وصف النيب 
  . هذا اآلن النيب يصف ربه بقوله-تقدس امسك 



  
  ــــــــــــــــــــــ

__________  
  .٣٣:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٣٦:  سورة اإلسراء آية -) ٢(

)١/١٤٦(  

  

 صلى اهللا - بفعله، النيب - عز وجل - هللا - صلى اهللا عليه وسلم -ومن األمثلة على وصف النيب 
} ) ٥٨(إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصريا { :  عندما كان خيطب كما يف سنن البيهقي مث قال-عليه وسلم 

 صلى اهللا عليه - لتحقيق إثبات هاتني الصفتني، أيضا فعل النيبوأشار إىل مسعه وبصره لتحقق أو)١(
إنكم : كما يف صحيح مسلم يف حديث جابر الطويل، ملا استشهد الناس حبجة الوداع قال-وسلم 

 -اللهم اشهد : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: مسئولون عين فماذا أنتم قائلون؟ قالوا
  .يه إثبات لصفة العلو بفعلهفأشار أيش؟ إىل العلو، هذا ف

 فكما جاء يف صحيح مسلم يف حديث اليهودي الذي دخل على -عليه الصالة والسالم-أما بتقريره 
 يضع السماوات على إصبع يوم - عز وجل -إنا جند أن اهللا :  وقال- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

 على ذلك، -صلى اهللا عليه وسلم  -القيامة واألرضني على إصبع والثرى على إصبع فأقره النيب 
  .أين اهللا؟ فأشارت إىل السماء: وأيضا حديث اجلارية الذي مر معنا بصحيح مسلم ملا سأهلا

، التحريف يف اللغة هو التغيري، فيوصف "من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل: "يقول
اين هذه الصفات، والتحريف ينقسم إىل  بالصفات لكن من غري حتريف، ال حترف مع- عز وجل -اهللا 

  :قسمني
أن حيرف املخالف لفظة جاءت يف القرآن، والسبب يف قلة ذلك أن : وهذا قليل، مبعىن: حتريف لفظي

 تكفل حبفظه، فال ميكن إلنسان أن يزيد فيه حرفا أو ينقص، وميكن أن ميثل هلذا النوع - عز وجل -اهللا 
وكَلَّم اللَّه { : اآلية" وكلم اَهللا موسى تكليما "- عز وجل - قول اهللا ما تفوه به بعض اجلهمية عندما تال

 واملكلم موسى، هو -عز وجل سبحانه وتعاىل-فاملتكلم من؟ الفاعل اهللا ) ٢(} ) ١٦٤(موسى تكْليما 
  .نصب لفظ اجلاللة ألجل أن يكون املكلَّم هو اهللا، موسى كلَّم اهللا، وهذا من التحريف اللفظي

__________  
  .٥٨:  سورة النساء آية -) ١(
  .١٦٤:  سورة النساء آية -) ٢(



)١/١٤٧(  

  

فهو صرف املعىن عن مقتضاه وداللته بغري دليل، وهذا هو الغالب على صنع : أما التحريف املعنوي
املعطلة؛ فإم حرفوا النصوص أو حرفوا معاين النصوص عن ظاهرها، ومسوا هذا التحريف أيش؟ مسوه 

  .تأويال
من غري حتريف؟ ألن التأويل منه ما هو : من غري تأويل وال تعطيل، ملاذا قال: طيب ملاذا الشيخ ما قال

نوعان من حق، ونوع : حق ومن ما هو باطل، وسيأتينا إن شاء اهللا التفصيل يف ذلك، هو ثالثة أنواع
  باطل وهو

{ : ذا هو اللفظ الذي جاء به القرآنالذي يستخدمه املعطلة؛ لكن التحريف بكل معانيه باطل؛ وهل
 هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرح١(} ي(  

) ٢(} ثُم استوى علَى الْعرشِ  { - عز وجل -من األمثلة على التحريف املعنوي حتريفهم ملعىن قول اهللا 
ول األمر، أو نزول نز: مث استوىل على العرش، وأيضا حتريف اليد بالنعمة والقدرة، وحتريف الرتول

  .املالئكة، وغالب حتريفات أو تأويالت املعطلة هو من هذا النوع
  .من غري حتريف وال تعطيل

ليس عليها ) ٣(} وبِئْرٍ معطَّلَة  { - عز وجل -هو اخللو والفراغ، ومنه قول اهللا : التعطيل يف اللغة
  .غشاء وال دالء، وليس صادر وال وارد

:  الرب عما يستحقه أو عما جيب له من األمساء والصفات أو بعضها، مث قالتعطيل: ويف االصطالح
 من غري حتريف للمعىن أو للفظ، يبقون - عز وجل -أن السلف يصفون اهللا : مبعىن" ومن غري تكييف"

. اللفظ على ظاهره كما سيأيت، ومن غري تعطيل هلذا اللفظ ملا دل عليه، أو تعطيل اهللا من هذه الصفة
  . تكييفومن غري

__________  
  .٤٦:  سورة النساء آية -) ١(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٢(
  .٤٥:  سورة احلج آية -) ٣(

)١/١٤٨(  

  

يد اهللا كذا وكذا، يكيفها، نزول اهللا كذا وكذا، : هو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: التكييف
: كيف خرج زيد؟ يقال: ، فمثال يقال"يفك"استواء اهللا كيفيته كذا وكذا؛ وهلذا يسأل عن ذلك بـ



كبري صغري، فتحديد كيفية الشيء هي الكيفية، فالسلف : خرج مسرعا، كيف حجم هذا الشيء؟ يقال
 يثبتون هللا الصفات، لكن من غري حتديد لكيفية هذه الصفات، طيب، هل لصفات اهللا -رمحهم اهللا-

  . من اخللقنعم، لكن ال نعلمها، ال يعلمها أحد: كيفية؟ اجلواب
ولَا  { - عز وجل -والدليل على انتفاء العلم بكيفية الصفات النقل والعقل، أما النقل فقول اهللا 

 -ومعرفة كيفية الشيء فرع عن اإلحاطة بالعلم ذا الشيء، أيضا اهللا ) ١(} ) ١١٠(يحيطُونَ بِه علْما 
) ١٦٩(وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ { ) ٢(} لْم ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه ع{ :  يقول-عز وجل 

ما ..  فقد تقول على اهللا بال علم، والسبب- عز وجل -فمن حدد كيفية صفة من صفات اهللا ) ٣(} 
السبب؟ أنه ليس يف الكتاب وال يف السنة دليل على إثبات كيفية هذه الصفات، نعم فيها إثبات الصفة، 

سيأيت إن - ليس فيها كيفية الصفة؛ وهلذا اشتهر عن اإلمام مالك وقيل عن ربيعة وقيل عن أم سلمة لكن
  . أن االستواء معلوم والكيف جمهول، وقول السلف أمروها كما جاءت بال كيف-شاء اهللا

__________  
  .١١٠:  سورة طه آية -) ١(
  .٣٦:  سورة اإلسراء آية -) ٢(
  .١٦٩ : سورة البقرة آية -) ٣(

)١/١٤٩(  

  

 منتف عقال؛ وذلك أن كيفية الشيء ال تعلَم وال تعرف - عز وجل -كما أن العلم بكيفية صفات اهللا 
إما رؤية هذا الشيء، أو رؤية مثيله، أو اخلرب الصادق، فلو أخربنا إنسان أو مسعنا : إال بأحد طرق ثالث

أن نشاهدها، أو نشاهد مثيلها إن كان هلا مثيل، عن مدينة من املدن فكيف نعرف كيفية هذه املدينة؟ إما 
هذه املدينة مثل هذه املدينة اليت رأيت، : عند ذلك ميكن أن يتصور اإلنسان كيفية هذه املدنية ملا يقال

يكون عنده تصور ومعرفة لكيفية هذه املدينة، طيب إذا مل يتيسر هذا وال ذاك يأتيك صادق وخيربك عن 
صيلها طرقها أارها، أشجارها سكاا، فإذا مل يأت صادق خالص انتفى العلم تفا: كيفية هذه املدينة

  .بكيفية هذه املدينة، وهللا املثل األعلى
ال، إذن الطريق األول :  أو رأى شيئا من صفاته؟ اجلواب- عز وجل -فهل أحد من اخللق رأى اهللا 

 -ىت املالئكة؟ حىت املالئكة، النيب مسدود، تعذر الوصول عن طريقه، حىت األنبياء؟ حىت األنبياء، ح
 أكرم وأعز اخللق وبلغ درجة مل يبلغها أحد من اخللق قاطبة ليلة اإلسراء، ومع -صلى اهللا عليه وسلم 
 - والنيب -حال بيين وبينه النور ، نور أىن أراه ويف رواية : هل رأيت ربك؟ قال: ذلك ملا سأله أبو ذر
 - عز وجل - فرؤية اهللا -موا أن أحدكم لن يرى ربه حىت ميوت واعل:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم 



  .يف الدنيا متعذرة
رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَكنِ انظُر إِلَى  { - عز وجل -وهلذا ملا سأهلا موسى ماذا قال اهللا 

 هكَانم قَرتاس لِ فَإِنبالْج {)هذا ) ١ اجلبل لرؤيت فسترى إن قَوِي } اكد لَهعلِ جبلْجل هبلَّى رجا تفَلَم {
)٢(  

__________  
  .١٤٣:  سورة األعراف آية -) ١(
  .١٤٣:  سورة األعراف آية -) ٢(

)١/١٥٠(  

  

فهذه األجسام اليت ركبت يف الدنيا للفناء ال ميكن أن تصمد لرؤية الباقي الدائم سبحانه وتعاىل، فإذا 
للبقاء عند ذلك ميكن للمؤمنني أن يروا - عز وجل -أعيدت هذه األجسام يوم القيامة وأعادها اهللا 

  .رم
هلْ تعلَم لَه سميا { ) ١(} لَيس كَمثْله شيٌء { : هل هللا مثيل؟ ال، تعاىل اهللا عن ذلك: الطريق الثاين 

  .يلإذن متعذر الرؤية، ومتعذر رؤية املث) ٢(} ) ٦٥(
هل جاءنا خرب صادق عن بيان كيفية الصفات؟ ال، هل الرسل أخربتنا عن كيفية هذه الصفات؟ أخربتنا 

عن الصفات ، أثبتت الصفات ، لكن كيفية هذه الصفات متعذر ، عند ذلك فالعلم بكيفية الصفة 
  .متعذر شرعا وعقال

  .ومن غري تكييف وال متثيل
و تسوية اخلالق باملخلوق يف صفاته أو بعض صفاته، هذا خالف هو التسوية بني الشيئني، وه: التمثيل

من غري تكييف وال متثيل، ونعلم أن ما وصف اهللا به من ذلك فهو حق "ملذهب من؟ املشبهة املمثلة، 
، وهذه العبارة أراد املؤلف أن يرد ا على من زعم أن ظاهر النصوص ال يدل "ليس فيه لغز وال أحاجي
وما وصف اهللا به نفسه - عز وجل -كالم اهللا :  الصفات املفهومة منها، فيقولعلى أيش؟ على هذه

فهو حق على حقيقته، ليس فيه إلغاز، تعمية للمراد وإظهار خالف املعىن احلقيقي، وليس يف أحاجي 
  :خمالفة املعىن للفظ، ال، بل هو حق، على حقيقته، على ظاهره، فإذا قال

 }رلَى الْعى عوتاس { عرفنا املقصود باالستواء، االستواء معلوم، العلو واالرتفاع، ) ٣(} شِ ثُم اهدلْ يب
 انوطَتسبا يد حقيقية، لكن اهللا أعلم بكيفيتها) ٤(} منعرف معىن اليد وأ.  

  
  ــــــــــــــــــــــ



__________  
  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(
  .٦٥:  سورة مرمي آية -) ٢(
  .٥٤: ورة األعراف آية  س-) ٣(
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٤(

)١/١٥١(  

  

 نعرف معىن الرتول فهو -يرتل ربنا حني يبقى ثلث الليل :  ملا يقول- صلى اهللا عليه وسلم -والنيب 
  حق، على حقيقته، على

 آخر، ما الذي يظهر من نصوص الصفات ليس املراد، واملراد معىن: ظاهره، خبالف املفوضة الذين قالوا
ظاهر هذا النص : اهللا أعلم به، وخالفا ملذهب املعطلة احملرفة املؤولة الذين قالوا: هو هذا املعىن؟ قالوا

ليس يدل على العلو واالرتفاع، إمنا هناك معىن بعيد أراده النص، ما هو املعىن البعيد الذي أراده النص؟ 
 على ظاهره حق على حقيقته ليس فيه إلغاز -وجل  عز -كالم اهللا : االستيالء أو امللك، فيقال: قالوا

  .وال تعمية للمراد، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود املتكلم بكالمه
األصل يف كالم الناس، : السيما إذا كان املتكلم، يعين: أراد أن يؤكد الشيخ على هذه احلقيقة فقال

؟ ظاهره؛ وهلذا يتعامل الناس يف الدنيا األصل يف كالم عموم الناس العرب والعجم، األصل فيه ما هو
السيما إذا كان املتكلم من؟ أفصح اخللق، أفصح من أقلت الغرباء، : ويف كل شيء بظاهر الكالم، يقول

 وهو املتكلم ذه النصوص، هو املبلغ - صلى اهللا عليه وسلم -فأفصح من نطق بالضاد هو املصطفى 
  . أعلم اخللق وأفصح اخللق وأنصح اخللقهلذه النصوص، ال سيما إذا كان املتكلم

ثالثة أمور يستحيل معها أن يكون الكالم له معىن آخر؛ ألنه لو كان للكالم معىن آخر للزم هلذا 
 الذي اتصف بأنه أعلم اخللق وأنصح وأفصح - صلى اهللا عليه وسلم -الشخص املتكلم الذي هو النيب 

ر إمنا يريد معىن آخر، وسيأيت أن تأخري البيان عن وقت احلاجة أن يبني أيش؟ أنه ال يريد هذا املعىن الظاه
{ ) ١(} بلْ يداه مبسوطَتان  { - عز وجل -ال جيوز؛ فإذا كان يتلو على املسلمني ويبلغهم قول اهللا 

 يدبِي لَقْتا خمنعم مث يسكت ويعلم ويتيقن أن هؤالء السامعني الذين هم من العرب ال ) ٢(} ل
  .يعرفون من اليد على إطالقها إال اليد احلقيقية اليت هي الصفة

__________  
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(



)١/١٥٢(  

  

لو أراد ذلك لوجب عليه أيش؟ بيان، لقال أمام : ال، هو يريد القدرة أو النعمة، نقول: مث يقول قائل
 أتى يف الكالم بقرينة يدل على أنه ال يريد هذا املعىن الظاهر إمنا يريد معىن أنا أريد هذا املعىن، أو: الناس

إن ما يظهر من اللفظ ليس : هم يقولون-آخر، وهذا من أقوى ما يرد به على هؤالء؛ ألن كالمهم هذا 
 أنه عمى عن اخللق، ويف ماذا؟ يف- صلى اهللا عليه وسلم - هذا فيه اام ملن؟ اام للنيب -مرادا

العبادات، يف أعظم ما دعا الناس إليه، يف أصول العقيدة، يتكلم عليهم بكالم وهو يريد معىن آخر مث 
  !يسكت ال يبني

 عز -هذا ال يفعله وال يقوله آحاد الناس بل أبلد الناس، فضال عن أن حيصل من هذا الذي مجع اهللا 
 ما بني -نعم رمبا بسبب اجلهل-اخللق العلم، أعلم اخللق؛ ألنه لو مل يكن أعلم :  ثالث صفات-وجل 

للناس، فإذا اجتمع مع العلم الفصاحة أنه يستطيع أن يبني، قد يكون عند اإلنسان علم لكن ما يستطيع 
أن يبني مراد علمه، مث النصح، كيف تترك اخللق، تترك الناس خيفى عليهم احلق، ويضطربون وخيتلفون 

  .وال تبني هلم احلق
عليه -أن عندنا دليال نقليا عن النيب : ما رأيك فيمن يقول: يا شيخ، يقولأحسن اهللا إليك : س

خلق اهللا آدم كصورته، أو :  وهو قول النيب عليه السالم- عز وجل - يف إثبات كيفية اهللا -السالم
  كصورة الرمحن

)١/١٥٣(  

  

 ذكر لنا يف - صلى اهللا عليه وسلم -إن النيب : من قال: ال، ليس هذا فيه يسأل األخ يقول: ج 
إن اهللا :  وهو احلديث الذي ورد يف صحيح مسلم- عز وجل -احلديث كيفية صفة من صفات اهللا 

خلق آدم على صورته وعند ابن خزمية وغريه على صورة الرمحن على كل هذا احلديث ليس فيه بيان 
ليس فيه ما يدعو لكيفية الصفة، وسيأيت إن شاء اهللا احلديث عليه تفصيال، بل هو حق على ظاهره، و

 الصورة كسائر الصفات، مثل اليد، مثل الوجه، مثل -رمحه اهللا-للنفرة، فالصورة كما قال ابن قتيبة 
من صرف هذا اللفظ عن ظاهره فهو جهمي، : االستواء فال فرق بني هذا وتلك، واإلمام أمحد يقول

  .هوسيأيت إن شاء اهللا الكالم عليه تفصيال فال نستعجل يف احلديث عن
 مع ذلك ليس كمثله شيء ال يف نفسه املقدسة املذكورة بأمسائه وصفاته وال يف أفعاله، -سبحانه-وهو 

 له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس -سبحانه-فكما يتيقن أن اهللا 
ن اهللا مرته عنه كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حثا فإ



 مستحق للكمال الذي ال غاية فوقه، وميتنع عليه احلدوث المتناع العدم عليه، -سبحانه-حقيقة، فإنه 
  .واستلزام احلدوث سابقة العدم؛ والفتقار احملدث إىل احملدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعاىل 

  ـــــــــــــــــــــــ
 مع ذلك ليس كمثله شيء ال يف نفسه املقدسة املذكورة بأمسائه -حانهسب-وهو : "نعم يف اجلملة األوىل
مع أن أهل السنة يثبتون هللا هذه الصفات فهم ينفون عنه مماثلة املخلوقات، : يقول" وصفاته وال يف أفعاله

مث أوضح وجها من وجوه الرد على هؤالء الذين نفوا بعض الصفات، وهذه من القواعد العامة اليت 
يرد ا على كل من أثبت شيئا ونفى مثيله، فريد ا على اجلهمية ويرد ا على املعتزلة، ويرد ميكن أن 

  .ا من باب أوىل على األشاعرة، أن القول يف الصفات كالقول يف الذات

)١/١٥٤(  

  

  ليس كمثله شيء ال يف نفسه املقدسة املذكورة بأمسائه وصفاته وال يف-سبحانه-وهو : "فالشيخ يقول
أنتم معاشر األشاعرة، أنتم معاشر املعتزلة، أنتم "  له ذات حقيقة-سبحانه-أفعاله، فكما يتيقن أن اهللا 

هللا ذات؛ ألم إذا نفوا أن يكون هللا ذات : معاشر اجلهمية، ألستم تثبتون هللا ذات وإال ال، نعم يقولون
نتم ألستم تثبتون أن اهللا خالق رازق، إنه عدم، فكما أن هللا ذات وهذه الذات أيضا هلا أفعال، أ: قالوا

حييي ومييت، ينفع ويضر، وإال ال، هذه أفعال اهللا؛ إذن فكما أنه له ذات ال متاثل بقية الذوات، وله 
أفعال ال متاثل أفعال املخلوقني، فكذلك هذه الذات موصوفة بصفات ال متاثل سائر الصفات، صفات 

قيقة، وذاته ال متاثل ذوات املخلوقني، فصفاته ال متاثل اخللق، فكما أن له ذات حقيقة فله صفات ح
  واضح؟. صفات املخلوقني

كيف استوى اهللا : إذا قال اجلهمي لك أيها السين: فصفاته ال متاثل صفات املخلوقني، وهلذا قال األئمة
 اهللا: اهللا أعلم، قل: كيف ذاته؟ إذا قال:  أو كيف يرتل؟ فاعكس عليه السؤال، قل له- عز وجل -

 أنت تثبت ذات - عز وجل -أعلم بكيفية استوائه، إذا كنت جتهل الذات فأنا أجهل كيفية استواء اهللا 
وأنا أثبت صفة هلذه الذات، لكن ال أكيف، ال أمثّل، ال أشبه، وهو ليس كمثله شيء ال يف ذاته، وال يف 

 مستحق -سبحانه-ه حقيقة، فإنه صفاته، وال يف أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن اهللا مرته عن
  .للكمال الذي ال غاية فوقه، نعم

، وهلذا كل -سبحانه وتعاىل-أن اهللا مرته عن كل نقص، موصوف بالكمال املطلق : عندنا قاعدة عامة
  صفة

 عنها، وهنا ينبغي التنبه إىل أن ليس كل صفة كمال - عز وجل -استلزمت نقصا فنحن نرته اهللا 
  .ي صفة كمال بالنسبة للخالقبالنسبة للمخلوق ه



)١/١٥٥(  

  

ال نقول كل كمال ثبت للمخلوق فاخلالق أوىل به، األفضل وألجل أن : وهلذا القاعدة اجلامعة املانعة
: حنترز أال ترد علينا بعض صفات املخلوق اليت هي كمال من جهة لكنها نقص من جهة أخرى أن نقول

  .الوجوه فاخلالق أوىل بهكل كمال ثبت للمخلوق ال نقص فيه بوجه من 
أنتم تقولون أن اهللا له الكمال املطلق، األكل والشرب بالنسبة للمخلوق صفة : فقد يأتينا قائل ويقول
  كمال أم صفة نقص؟

 نقص، واهللا ما أدري، أخوكم يقول صفة نقص، مبعىن هذا الذي ال يأكل وال يشرب وعلى السرير -
  .ذي يأكل ويشرب، كذاوموضوع له املغذي هذا أكمل من هذا ال

  . وكمال، نقص وكمال-
إذن هي بالنسبة للمخلوق صفة كمال، مثل النوم، اإلنسان الذي ينام أكمل من ذاك الشخص الذي 

  أصيب مبرض األرق فال ينام أبدا، لكن هل مها صفة كمال من كل الوجوه؟
، من يولد له أكمل اجلواب ال، هي صفة كمال من جهة، لكن صفة نقص من جهة أخرى، مثل الولد

من العقيم، لكن ليست هذه صفات كمال من كل الوجوه، فاألكل والشرب والنوم والولد دليل على 
احلاجة، اإلنسان حمتاج للنوم، فهذا صفة كمال أم صفة نقص؟ صفة نقص، احلاجة صفة نقص، واضح؟ 

  .مثل األكل، الشرب
  .ل نقص له الكمال املطلق املرتّه عن ك- عز وجل -إذن اهللا 

  .كل كمال ثَبت للمخلوق ال نقص فيه بوجه من الوجوه فاخلالق أوىل به: القاعدة: مث قال الشيخ
احلياة بالنسبة للمخلوق، كمال أم نقص؟ احلياة كمال من كل الوجوه، العلم كمال من كل : مثاله

 مستحق للكمال -انهسبح-فإن اهللا مرته عنه حقيقة إنه : الوجوه، فاخلالق أوىل باالتصاف ا، يقول
  .الذي ال غاية فوقه، وميتنع عليه احلدوث

ملاذا ال ميتنع عليه احلدوث؟ هذه مصطلح أو أدلة عقلية المتناع العدم عليه؛ ألن احلادث هو املسبوق 
مباذا؟ بالعدم، فهذا املخلوق، كل املخلوقات حادثة أم واجبة الوجود بنفسها؟ حادثة، إذن هي وجِدت 

  .من ال شيء
، -سبحانه-ميتنع عليه احلدوث، ملاذا ميتنع عليه احلدوث؟ المتناع العدم عليه، كونه مل يسبق بالعدم و

  -فهو 

)١/١٥٦(  

  



  . ليس حبادث، وصفاته تبع له سبحانه-إذن
  .هي تفسري نفس العبارة السابقة. واستلزام احلدوث سابقه العدم

 الستلزم أن -تعاىل اهللا عن ذلك- حمدث - عز وجل - واالفتقار احملدث إىل حمدث، يعين لو قلنا أن اهللا
أَم خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم { كل حمدث ال بد له من حمدث، : يكون له حمدث، هذه قاعدة عقلية

 واجب الوجود بنفسه، - عز وجل -ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه فاهللا ) ١(} ) ٣٥(الْخالقُونَ 
  .نفسه هو الذي ال جيوز عليه احلدوث وال العدموواجب الوجود ب

  وقول املؤلف بنفسه احترازا من ماذا؟ واجب الوجود بغريه، ما هو واجب الوجود بغريه؟
حنن اآلن عرفنا أن واجب الوجود هو الذي ال جيوز عليه احلدوث وال العدم، وقد يعترض علينا معترض 

 الفناء؟ باقية إىل أبد اآلباد، لكن هل بقاؤها بنفسها أم بإبقاء اجلنة وأهل اجلنة، باقية أم يلحقها: ويقول
هذا دليل على أا خملوقة، واضح؟ فاهللا هو الواجب .  هلا- عز وجل - هلا؟ بإبقاء اهللا - عز وجل -اهللا 

  .نعم. الوجود بنفسه
ثلون ذاته ومذهب السلف بني التعطيل وبني التمثيل، فال ميثلون صفات اهللا بصفات خلقه كما ال مي

 - صلى اهللا عليه وسلم -بذات خلقه، وال ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله اهللا 
  .فيعطلون أمساؤه احلسىن وصفاته العال، وحيرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون يف أمساء اهللا وآياته

  
   هذه األمة،نعم، أهل السنة واجلماعة وسط بني املعطلة واملمثلة، مذهبهم التوسط كحال

__________  
  .٣٥:  سورة الطور آية -) ١(

)١/١٥٧(  

  

فهم مل يغلوا كغلو املعطلة، ومل جيفوا كجفاء املمثلة، يثبتون خالفًا ) ١(} وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا { 
س كَمثْله شيٌء لَي { - عز وجل -ملذهب املعطلة، ويرتهون خالفا ملذهب املمثلة، جيمعون بني قول اهللا 

 ريصالْب يعمالس وه٢(} ) ١١(و. (  
فاملعطّلة اقتصروا على جانب من النصوص اليت فيها ماذا؟ أدلة املعطلة ما هي؟ من القرآن، األدلة اليت 

هلْ تعلَم لَه  { )٤(} ) ٤(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد { ) ٣(} لَيس كَمثْله شيٌء { : فيها الترتيل كقوله
يأخذون هذا اجلانب ويغمضون أعينهم عن اجلانب ) ٦(} فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ { ) ٥(} ) ٦٥(سميا 

  .اآلخر الذي فيه اإلثبات
  )٧(} ) ١١(وهو السميع الْبصري { : املمثّلة قابلوهم على النقيض؛ فأخذوا بالنصوص اليت فيها إثبات



 } انوطَتسبم اهدلْ ي{ ) ٨(} ب يهِمدأَي قفَو اللَّه دنعم، وأغمضوا أعينهم عن اجلانب اآلخر) ٩(} ي.  
أهل السنة واجلماعة مجعوا بني نصوص هؤالء ونصوص هؤالء، وهلذا أخذوا باحلق الذي عند املعطلة، 

ومجعوا . ق الذي عند املمثلة، ما هو؟ اإلثباتوهو ماذا؟ ما هو احلق الذي عند املعطلة؟ الترتيل، واحل
  .بينهما، أثبتوا مع الترتيل

كل من عطَّلَ ما وصف اهللا به نفسه ووصفه ا رسوله، سواء من الصفات أو األمساء أو عطل : املعطلة
  .اجلهمية، واملعتزلة، واألشاعرة: بعضها، وقلنا إن رءوس أهل التعطيل ثالثة فرق

__________  
  .١٤٣: ورة البقرة آية  س-) ١(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٢(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٣(
  .٤:  سورة اإلخالص آية -) ٤(
  .٦٥:  سورة مرمي آية -) ٥(
  .٧٤:  سورة النحل آية -) ٦(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٧(
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٨(
  .١٠:  سورة الفتح آية -) ٩(

)١/١٥٨(  

  

هذا يف الواقع ليس له مذهب له كيان كحال املعطلة، وإمنا مذهب التمثيل ومذهب : شبهة املمثلةامل
التشبيه انتشر يف بعض الفرق، وأبرز من ظهر عندهم التشبيه والتمثيل الرافضة وغالة الصوفية احللولية، 

ي، وهشام بن سامل  هشام بن احلكم الرافض-وكفَّرهم العلماء على ذلك-ومن أوائل من قال بالتشبيه 
  .اجلواليقي وداود احلواري

)١/١٥٩(  

  

ال يلحدون يف أمساء اهللا وآياته، واإلحلاد يف اللغة هو امليل، وهلذا : -رمحهم اهللا-املؤلف يقول السلف 
 أو - عز وجل -مسي اللحد حلدا ألنه مائل عن وسط القرب، أما يف االصطالح فهو العدول بآيات اهللا 

 عز -إحلاد يف أمساء اهللا :  ينقسم إىل قسمني-كما ذكر املؤلف-ن حقائقها، واإلحلاد مبا دلت عليه ع



وللَّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه { :  وهو الذي جاء يف قوله-وجل 
 {)٣. (  

 مبا مل يسم به - عز وجل -تسمية اهللا :  منها-رمحه اهللا-م ولإلحلاد يف أمساء اهللا صور ذكرها ابن القي
  نفسه، كتسمية النصارى له مباذا؟

__________  
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ١(
  .١٠:  سورة الفتح آية -) ٢(
  .١٨٠:  سورة األعراف آية -) ٣(

)١/١٦٠(  

  

  .ةوكتسمية الفالسفة له بالعلة األوىل أو العلة الفاعل.  أب ، أب-
 تعطيلها، تعطيل الرب عنها، كما صنع من؟ من الذي نفوا - عز وجل -من صور اإلحلاد يف أمساء اهللا 

  .عن اهللا األمساء؟ اجلهمية
  . عن هذه األمساء-سبحانه وتعاىل-هذا نوع من اإلحلاد يف أمساء اهللا، أن يعطل الرب 

يها وجعلها أعالم حمضة، كما صنع  تعطيلها عن معان- عز وجل -من أنواع اإلحلاد يف أمساء اهللا 
اهللا مسيع لكن ال يتصف بالسمع، جيردوا عن معناها، علم حمض، كما أنين أمسي هذا : املعتزلة، يقولون

خالدا وليس خبالد، وهذا حممودا وليس مبحمود، نعم، وهذه املرأة مجيلة وهي ليست جبميلة، يقولون 
 لكن ال تدل على صفات، اهللا مسيع بال مسع، بصري بال  علم على اهللا،- عز وجل -أيضا أمساء اهللا 

 - عز وجل -بصر، حكيم بال حكمة، قوي بال قوة، هذا مذهبهم، وهذا نوع من اإلحلاد يف أمساء اهللا 
.  

تسمية املخلوق ا، ومثّل باشتقاق : ومن الصور اليت ذكرها ابن القيم لإلحلاد يف أمساء اهللا أيضا قال
  .العزيز، والالت من اإللهاملشركني العزى من 

  . عن املعىن الذي أراد اهللا وأراد رسوله يعترب إحلادا فيها- عز وجل -الشاهد أي عدول بأمساء اهللا 
 ينقسم إىل قسمني - عز وجل -واإلحلاد بآيات اهللا . ويلحدون يف أمسائه وآياته: النوع الثاين يقول

إِنَّ الَّذين يلْحدونَ في َآياتنا لَا يخفَونَ  { - عز وجل -أيضا، وجاء ذكر اإلحلاد يف آياته يف قول اهللا 
  )١(} علَينا 

فهناك إحلاد يف آيات اهللا الشرعية الذي هو كالم اهللا املرتل، واإلحلاد يف آيات اهللا إما إنكار هذه اآليات 
جحد شيئا من آيات اهللا  أو - عز وجل -أو إنكار بعضها، كمن أنكر أن يكون هذا القرآن كالم اهللا 



  . قال هذه اآلية ليست من القرآن، فهذا نوع من اإلحلاد يف آيات اهللا الشرعية- عز وجل -
__________  

  .٤٠:  سورة فصلت آية -) ١(

)١/١٦١(  

  

هذه : كذلك من أنواع اإلحلاد يف آيات اهللا الشرعية حتريف معانيها، كما هي حال الباطنية الذين قالوا
  .ا معان، ليست هذه املعاين اليت تظهر منهاالنصوص هل

تعطيل األوامر والنواهي اليت تضمنها هذا :  الشرعية- عز وجل -أيضا من التحريف يف آيات اهللا 
   .- عز وجل -الكالم، كالم اهللا 

 الشرعية عدم حتكيم هذا الكتاب، هذا الكتاب - عز وجل -كذلك من أنواع التحريف آليات اهللا 
 لتدبره، لفهم معانيه، والعمل مبقتضاه وتصديق أخباره وأيضا ليكون شرعا - عز وجل -أنزله اهللا 

  .ودستورا لألمة
 عز -السماوات واألرض، كل ما خلقه اهللا : والنوع الثاين من اإلحلاد يف آيات اهللا اآليات الكونية

سبحانه -ها لغريه أن ينسب التصرف في:  يف الكون، ومن صور اإلحلاد يف آيات اهللا الكونية-وجل 
   كحال غالة عباد-وتعاىل

  .القبور، غالة عباد األولياء الذين يزعمون أن هذا الكون الذي يتصرف فيه من؟ األولياء، نعم

)١/١٦٢(  

  

 وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل، فهو جامع بني التعطيل والتمثيل، أما املعطلون فإم مل -
إال ما هو الالئق باملخلوق، مث شرعوا يف نفي تلك املفهومات، فقد مجعوا يفهموا من أمساء اهللا وصفاته 

بني التمثيل والتعطيل، مثّلوا أوال وعطّلوا آخرا، وهذا تشبيه ومتثيل منهم للمفهوم من أمسائه وصفاته 
  من األمساء والصفات الالئقة باهللا-سبحانه-باملفهوم من أمساء خلقه وصفام، وتعطيل ملا يستحقه هو 

  .-سبحانه وتعاىل-
لو كان اهللا فوق العرش للزم أن يكون إما أكرب من العرش أو أصغر أو مساويا، : فإنه إذا قال القائل

وكل ذلك حمال وحنو ذلك من الكالم، فإنه مل يفهم من كون اهللا على العرش إال ما يثبت ألي جسم 
استواء يليق جبالل اهللا وخيتص به فال يلزمه كان على أي جسم كان، وهذا الالزم تابع هلذا املفهوم، أما 



  .شيء من اللوازم الباطلة اليت جيب نفيها
  ـــــــــــــــــــــــ

)١/١٦٤(  

  

كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بني التعطيل والتمثيل، يعين كل من املعطل : نعم، يقول
طل ممثل، واملمثل ممثل معطل، وبيان ذلك أن املعطل لن واملمثل قد مجع بني التعطيل والتمثيل، فاملعطل مع

ثُم استوى علَى  { - عز وجل -يصل إىل مرحلة التعطيل إال بعد أن مثل، فهو مثال جاء لقول اهللا 
ففهم من هذا النص أنه إن أثبته على ظاهره فيلزم من هذا أن يكون استواء اهللا كاستواء )١(} الْعرشِ 
ن مثّل أم مل ميثّل؟ هو اآلن مثل، مث انتقل بعد ذلك إىل التعطيل فعطل صفة االستواء، إذن اآل.املخلوق

  .أما املعطلون فإم مل يفهموا من أمساء اهللا وصفاته إال ما هو الالئق باملخلوق: وهلذا يقول
 عز - جاءوا ذه األمساء والصفات اليت جاءت يف القرآن والسنة، وفهموا أن هذا الرتول الثابت هللا

 مثل جميء املخلوق، وأن هذه - عز وجل - هو مثل نزول املخلوق وأن هذا ايء الثابت هللا -وجل 
 هي مثل الرمحة الثابتة للمخلوق، مث بعد ذلك شرعوا يف نفي تلك - عز وجل -الرمحة الثابتة هللا 

  .املفهومات
نفوه؛ ألم اعتقدوا أن هذا فيه الذي ظهر من هذا النص إثبات االستواء، هو املفهوم من هذا النص 

  .متثيل وتشبيه، فقد مجعوا بني التمثيل والتعطيل، هم فروا من التمثيل، لكنهم يف واقع األمر ماذا؟ مثلوا
أيضا هناك وجه آخر للتمثيل ما ذكره الشيخ هنا، لكن ذكره يف مواضع أخرى عند هؤالء املعطلة، 

  ، هؤالء الذين نفوا عن اهللا الصفات فرارا من ماذا؟وأي معطل أي كان تعطيله حىت غالة املعطلة
  . التشبيه-

__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(

)١/١٦٥(  

  

 - عز وجل -من التشبيه، التشبيه مباذا؟ باملخلوق، ذا املخلوق، يعين مثال معتزيل ملا نفى عن اهللا 
أنت اآلن فررت من : ي يسمع ويبصر، نقول لهالسمع والبصر ألجل أال يشبهه وميثله ذا املخلوق الذ

 مباذا؟ باجلمادات اليت ال تسمع وال تبصر، - عز وجل -متثيل فوقعت يف متثيل أشد وأنكى، مثلت اهللا 
  اهللا ليس له مسع وال بصر، والذي ليس له مسع وال بصر هو اجلماد، واضح؟: أنت تقول



كوم أوال مثلوا مث عطلوا، وأيضا كوم : لتمثيلكذلك األشاعرة، كذلك اجلهمية، فعندهم نوعان من ا
 فروا من تشبيه اهللا ذا املخلوق، فوقعوا يف تشبيه أشد وأنكى، -سبحانه وتعاىل-ملا عطلوا الرب 

 عز -إن اهللا ليس بداخل العامل وال خارجه، فروا من تشبيه اهللا : وأشرنا إىل هذا يف مذهبهم ملا قالوا
  .وجود، إىل تشبيهه باملعدوم مستحيل الوجود، متعذر الوجود باملعدوم ممكن ال-وجل 
وهذا تشبيه ومتثيل منهم للمفهوم من أمسائه وصفاته باملفهوم من أمساء خلقه وصفام، وتعطيل ملا : يقول

لو : ، فإنه إذا قال القائل-سبحانه وتعاىل- من األمساء والصفات الالئقة باهللا -سبحانه-يستحقه هو 
  .ق العرش للزم أن يكون إما أكرب من العرش أو أصغر أو مساوياكان اهللا فو

وممن أوردها الغزايل يف : هذه حقيقة شبهة يوردها األشاعرة على أهل السنة يف إثبات االستواء، يقولون
، وأوردها )أساس التقديس(عنده رسالة صغرية، وأيضا أوردها الرازي يف كتابه ) قواعد العقائد(

 عز -، هذه إحدى الشبه اليت نفوا ا صفة االستواء هللا )الغنية يف أصول الدين(ابه النيسابوري يف كت
يا أهل السنة إذا أثبتم االستواء فيلزمكم أن تثبتوا أن اهللا إما أن اهللا أكرب من العرش أو :  قالوا-وجل 

 هلم هذه لبيان كيف وردت: أصغر أو مساوٍ، وهذا فيه حتديد وفيه تشبيه، وكل ذلك حمال، يقول
  .الشبهة، وأا ما وردت هلم إال بسبب أم وقعوا يف التشبيه أوال مث عطلوا

 على العرش إال ما يثبت ألي جسم كان على أي جسم - عز وجل -فإنه مل يفهم من كون اهللا : يقول
  .كان

)١/١٦٦(  

  

ن أهل السنة يثبتون االستواء ومسع أ) ١(} ثُم استوى علَى الْعرشِ  { - عز وجل -ملا مسع قول اهللا 
على العرش تبادر إىل ذهنه أن استواء اهللا على العرش مثل استواء املخلوق على املخلوق، استواء كائن 

  .على كائن، هذا الذي تبادر إىل ذهنه، هذا الذي فهمه من النص
 يثبت االستواء، وهذا الالزم، ما هو الالزم؟ الذي ألزم أهل السنة وألزم نفسه به ألجل أن ال: يقول
إين إذا أثبت االستواء فيلزم أن يكون أكرب من العرش أو أصغر أو مساو، هذا الالزم تابع هلذا : فقال

املفهوم، يعين كيف جاء هذا الالزم؟ ملا فهم أن كل استواء ما هو إال استواء كائن على كائن، استواء 
ذا الالزم الباطل، واضح؟ واضح أم غري خملوق على خملوق، هذا املفهوم الباطل هو الذي جره هل

  واضح؟
وهو يف واقع األمر وقع يف أربع حماذير، هو ذا الالزم وذا . وهذا الالزم تابع هلذا املفهوم: يقول

  املفهوم الباطل وقع يف أربع حماذير
ين اآلن ملا أنه مثّل ما فهمه من النص بصفات املخلوقني، وظن أن هذا هو ظاهر النص، يع: احملذور األول



ظن أن ظاهر النص يدل على ماذا؟ ) ٢(} ثُم استوى علَى الْعرشِ  { - عز وجل -مسع قول اهللا 
  .أجيبوين

ظن أنه يدل على ماذا؟ على التشبيه، ) ٣(} ثُم استوى علَى الْعرشِ  { - عز وجل -ظاهر قول اهللا 
  .أنه جعل ظاهر النصوص التشبيه: ذور األولإذن يعتقد أن ظاهر النص هو التشبيه، هذا هو احمل

__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٢(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٣(

)١/١٦٧(  

  

ألجل أن يفر من هذا احملذور ماذا فعل؟ عطل النص عن مدلوله، النص دال على : احملذور الثاين
النص هذا ال يدل على االستواء : فر من هذا احملذور عطّل النص عن داللته، قالاالستواء، فألجل أن ي

الذي هو العلو واالرتفاع، عند ذلك صار عندنا النص معطل أم معمل؟ معطل، إذن هذا يف احملذور 
  .الثاين

 -هللا ا:  عن هذه الصفة، اهللا موصوف باالستواء، فعطل، قال- عز وجل -أنه عطل اهللا : احملذور الثالث
 ليس مستويا على عرشه، مث وقع يف احملذور الرابع وهذا يف الصفات األخرى، ميكن أن -عز وجل 

  متثلها يف الصفات األخرى
 بنقيض هذه الصفة، فإذا نفى عنه السمع فيلزم أن يثبت له أنه ليس - عز وجل -أنه وصف اهللا 

  .الباطلبسميع وإال ال، فهو وقع يف أربع حماذير بسبب هذا املفهوم 
  .أما استواء يليق جبالل اهللا وخيتص به فال يلزمه شيء من اللوازم الباطلة اليت جيب نفيها: يقول

لو أثبت االستواء كما أثبته األنبياء والرسل والسلف واألئمة والصحابة استواء يليق جبالل اهللا وعظمته، 
ير متعددة، أحلد يف آيات اهللا ويف ماذا؟ لَما حصلت عنده هذه اللوازم الباطلة اليت وقع بسببها يف حماذ

إحلاد يف أمساء اهللا وصفاته، وهي : ويف أمسائه، هواآلن ذه احملاذير األربعة وقع يف نوعني من اإلحلاد
تعطيل الرب ووصفه بنقيضها، وإحلاد يف آيات اهللا؛ أنه اعتقد أن ظاهر النص التشبيه، وعطل النص عن 

 - يف آيات اهللا واإلحلاد يف أمسائه، والسبب أنه مل يثبت االستواء الالئق باهللا داللته، فهو مجع بني اإلحلاد
   .-عز وجل 

 يف األسطر السابقة أنه ليس هناك أي تشبيه إذا أثبتنا هللا االستواء كما -إن شاء اهللا-وسيوضح املؤلف 
  .، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد-سبحانه وتعاىل-يليق به 



)١/١٦٨(  

  

ابتلي كثري من الشباب بلبس البنطلون أو البنطال، ويدعي أنه صار من لباس املسلمني : هذا سؤال يقول
  .وليس على منعه دليل من الكتاب وال من السنة

األصل يف اللباس اإلباحة أم املنع؟ اإلباحة، كما أن األصل يف العبادات املنع، فاألصل يف كل : أقول
 استثناه الشرع، لبس احلرير على الرجال، لبس الذهب على الرجال، لبس املرأة لباس أنه جائز إال ما

ملالبس الرجل، أو لبس الرجل ملالبس املرأة، كذلك اللباس الذي فيه تشبه بالكفار من اجلنسني سواء 
  .من الذكور أو اإلناث

ور يف قضية لبس البنطال يبقى عندنا بعض املالبس هل فيها تشبه أو ليس فيها تشبه؟ فأظن أن الكالم يد
  .أو عدم لبس البنطال حول علة ماذا؟ التشبه

عندنا قاعدة يف التشبه، هناك أشياء هي من خصائص الكفار ال تتغري مبرور الزمن وال بتغري : فيقال
مثل األعياد البدعية عندهم، عيد امليالد وإىل آخره، هذه باقية، ومن عملها يف أي : املكان، من ذلك

مكان فهو متشبه بالكفار، وعندنا أشياء قد تكون يف بدايتها خاصة بالكفار، مث ماذا؟ تصبح زمان أو 
عامة، تصبح ليست علما على الكفار، فهذا اللباس نعم رمبا أول ما جاء للمسلمني جاءهم من الغرب، 

 حقه ما يطبق لكنه يف هذه العصور املتأخرة يف واقع األمر صار لباسا مستساغا بني املسلمني، فيطبق يف
يف اللباس اآلخر، الضوابط الشرعية، نعم، ال يكون رقيقا حبيث إنه يصف العورة، الضوابط اليت يف 

  .عموم اللباس تطبق على البنطال
أيضا ينظر يف البيئة اليت يعيش فيها هذا املسلم، فإن كانت البيئة األصل فيهم اللباس هذا املعتاد، مثل 

يت رجل من أهل هذه املنطقة ويلبس بني ظهراين الناس البنطال والقميص لباس أهل هذه املنطقة، فيأ
  هذا أمر: نقول

)١/١٦٩(  

  

مستنكر، قد يكون فيه جانب آخر من املخالفة وهي الشهرة، واضح؟ لكن إنسان يعيش يف بعض هذه 
ظهر أنه ال البالد الذي هذا هو اللباس املعتاد، ما فيها أي استنكار لشخص لبس هذا اللباس، فالذي ي

شيء يف ذلك، وأيضا يأيت يف قضية أخرى حبسب قصد من لبس هذا اللباس، إن لبسه تشبها بالكفار 
فاحلكم باقٍ، وإن لبسه ال على أنه لباس كسائر اللباس فاألمر فيه السعة، وال يضيق على الناس واسع، 

  .واهللا أعلم
ال، والسؤال لبس الرجل للبنطال، أما لبس هذا غري، هو اآلن السؤال يأيت بقضية لبس النساء للبنط



، لكن يطبق يف حقها ما يطبق، -رمحه اهللا-املرأة للبنطال ففتوى الشيخ نعم هذه موجودة، هو مينع منها 
فإذا كان ساترا فضفاضا، ليس فيه تشبه وليس فيه إبداء للزينة فما املانع، نعم الشيخ منعه من منطلق أنه 

ال جيوز أن :  حىت للمرأة عند زوجها الذي جيوز أن تتعرى عنده، نقولإذا كان تشبه: تشبه، أقول
. تلبسه، أما إذا لبسته على أنه مظهر من املظاهر اليت تتجمل به لزوجها فاملسألة فيها سعة، واهللا أعلم

  .نعم
 ما رأيكم فيمن تعلم علم املنطق كحفظ منت إيثاغوجي مث ما بعده، وذلك: أحسن اهللا إليكم، يقول: س

  ملن ضبط منهج أهل السنة، وذلك لفهم شيخ اإلسالم وغريه وإفهام اخلصوم؟
 يف أول كتابه الرد على املنطقيني أنه -رمحه اهللا- علم آلة، ال شك الشيخ -يا إخوان-علم املنطق : ج

انع ال يستفيد منه الغيب وال ينتفع به الذكي أو العكس، لكنه يبقى علم آلة، فإذا سلم من احملاذير فال م
  .نعم. أن اإلنسان يتعلمه بشرط أال يدفعه ذلك إىل التشكيك يف بعض املسلمات الشرعية

السالم عليكم، هل جيوز لإلنسان إذا وصف صفات اهللا كالسمع والبصر، هل جيوز له أن يشري إىل : س
  أذنيه أو عينيه؟

)١/١٧٠(  

  

 نعم ثبت كما ذكرت لكم يف -وسلم  صلى اهللا عليه - فيها تفصيل، النيب -يا إخوان-هذه مسألة : ج
) ١(} ) ٥٨(إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصريا { : سنن البيهقي أنه قال على املنرب

 - عز وجل -إن اإلشارة هنا لبيان إثبات حقيقة الصفة هللا:  وقال العلماء-وأشار على مسعه وبصره 
إن قلوب العباد بني :  كما عند الاللكائي رأى واعظًا يتكلم وذكر حديث-رمحه اهللا-واإلمام أمحد 

قطعها اهللا، قطعها اهللا، : أصبعني من أصابع الرمحن وأشار بإصبعيه وحركهما، فغضب اإلمام أمحد وقال
  .قطعها اهللا، وانصرف

ديث حرك أصابعه، فاجلمع  ملا ذكر هذا احل- صلى اهللا عليه وسلم -فكيف جنمع بني هذا؟ أيضا النيب
أن املتكلم إذا أمن على املستمعني ورود التشبيه عندهم، نعم، وكان أيضا هو ممن يوثق أنه ليس عنده 
مبدأ تشبيه، فال مانع، بشرط أال يشوش هذا على املستمعني، أما إن انتفى أحد األمرين، مبعين أن 

م أن هذا فيه تشبيه، أو كان املتكلم عنده مظنة املستمعني رمبا يشوش عليهم هذا األمر، أو رمبا يفه
  .نعم. التشبيه والتمثيل فال، ال جيوز

ونفخ في الصورِ فَصعق من في السماوات ومن في { : قال اهللا تعاىل: أحسن اهللا إليكم، يقول: س
 اَء اللَّهش نضِ إِلَّا م٢(} الْأَر. (  

__________  



  .٥٨: النساء آية  سورة -) ١(
  .٦٨:  سورة الزمر آية -) ٢(

)١/١٧١(  

  

كيف نرد على من زعم أن مذهبنا هو التشبيه والتمثيل، ويستدل على : هذا نفس املسألة، يقول: ج
 يقبض اهللا السماوات بيد - صلى اهللا عليه وسلم -ذلك حبديث بن عمر عند مسلم، وهو قول النيب 

هذا مثل قضية النيب عمل هذا لتحقيق إثبات هذا : أقول.  آخر احلديثإىل: واألرض بيد فيهزهن ويقول
  .نعم. األمر وليس بتشبيه يده بيد اهللا تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا

ونفخ في الصورِ فَصعق من في السماوات ومن في الْأَرضِ { : قال اهللا تعاىل: السالم عليكم، يقول: س
نإِلَّا م اَء اللَّه{ هل يدخل يف قوله ) ١(}  ش اَء اللَّهش ناحلور العني الذين يف اجلنة حبيث أن ) ٢(} إِلَّا م

  .اجلنة موجودة اآلن
هذه املسألة تكلم عليها العلماء، وذكروا أن مما استثين أو مما يدخل يف هذا االستثناء احلور العني بأن : ج
ال :  وهلذا النيب يف حديث التفضيل، حديث اليهودي الذي قالخلقهن للبقاء، .- عز وجل -اهللا 

أتقول هذا ورسول اهللا بني أظهرنا، مث جاء : والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه الصحايب، وقال
فأكون أول من أفاق أو من يفيق، فإذا :  ذكر احلديث وفيه- صلى اهللا عليه وسلم -يشتكي إىل النيب 

  . من قوائم العرش، فال أدري أهو ممن استثىن اهللا أم جوزي بصاعقة الطور ؟ نعمأنا مبوسى باطش بقائم
  اهللا مل نره ولكننا بالعقل عرفناه؟: ما أصل هذه املقولة: السؤال عليكم يقول: س
 مل يره أحد من اخللق، ولن يراه - عز وجل -يظهر أا على ظاهرها، وليس فيها حمظور، نعم، اهللا : ج

 أعطانا هذا العقل، وميكن عن طريقه - عز وجل -يف احلياة، لكن عرفناه بعقولنا، اهللا أحد من اخللق 
أن نثبت وجوده، نثبت أنه واحد ال شريك له، نثبت أن له صفات الكمال على وجه العموم، وأنه مرته 

  .نعم. عن صفات النقص
__________  

  .٦٨:  سورة الزمر آية -) ١(
  .٨٧:  سورة النمل آية -) ٢(

)١/١٧٢(  

  



 ثبت باألدلة العقلية اليت جاء ا - عز وجل -كيف؟ عرف بالعقل والشرع، وهلذا إثبات وجود اهللا 
  الشرع

 - عز وجل -هذا دليل عقلي، خاطب اهللا ) ١(} ) ٣٥(أَم خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَ { 
  .نعم.  يؤمنون بالقرآنعقول هؤالء املنكرين ذا الدليل العقلي وهم ال

  هل جيوز تسمية املخلوق بكرمي وعزيز ومحيد؟: يقول: س
 ذكر ذلك - عز وجل - اليت ال خيتص ا، هذا جائز واهللا - عز وجل -تسمية املخلوق بأمساء اهللا : ج

يف القرآن، فسمى نفسه عزيزا ومسى ملك مصر العزيز، ومسى نفسه ملكا ومسى املخلوق بالقرآن ملك، 
  . مثل اهللا والرمحن، هذه ال جيوز أن يتسمى ا خملوق-سبحانه-ن األمساء اخلاصة به لك

وهذا االشتراك ال يزال من التشبيه، هذا االشتراك والتشابه بني اسم املخلوق واسم اخلالق هذا يف املعىن 
  .العام، وكل له ما خيصه من هذا املعىن، نعم

إن أشرنا بأصابعنا إىل : فريقيا، بعض األشاعرة عندنا يقولونأنا أخوكم من أ: السالم عليكم، يقول: س
  السماء فهذا يقتضي التجسيم، كيف نرد على هذا؟

__________  
  .٣٥:  سورة الطور آية -) ١(

)١/١٧٣(  

  

 شبهة من شبه األشاعرة أننا إذا - عز وجل -هذه نعم إحدى الشبه اليت نفوا ا صفة العلو هللا : ج
 فهذا يستلزم التجسيم، ورد عليهم العلماء أن هذا قول باطل، وال يلزم من إثبات العلو أثبتنا هللا العلو

التجسيم، كما أن لفظ التجسيم ولفظ اجلسم من األلفاظ املة اليت ال بد فيها من بيان املعىن املراد، 
 كل هذه من فقد يطلق اإلنسان هذه اللفظة مثل لفظ احليز، لفظ اجلهة، لفظ العرض، حلول احلوادث،

األلفاظ املة، األلفاظ احملدثة اليت مل ترد بالكتاب وال بالسنة، ال بنفي وال بإثبات، فمن أطلقها على اهللا 
سئل عن مراده، ما مرادك من هذه اللفظة، فإن أراد حقًا أُثبت املعىن دون اللفظ، وإن أراد باطال كما 

إثبات العلو ال يستلزم التجسيم باملعىن الباطل الذي هو احلال عند هذا األشعري رد املعىن واللفظ، ف
  .أراده هؤالء، وهو أن اجلسم هو املركب من اجلواهر املفردة، واضح؟ نعم

 بني ونصح، ولكن مل - صلى اهللا عليه وسلم -رمبا يقول قائل إن النيب : أحسن اهللا إليكم، يقول: س
  يصلنا بيانه يف الصفات، فماذا نرد عليه؟

ذا قلت هذا الكالم فأنت تشك أن هذا الدين نعم مل حيفظ، إذا كنا نعتقد أن ديننا حمفوظ يقال إ: ج
 يف كل دقيقة وجليلة فمن باب أوىل أن حيفظ لنا يف هذه املسائل الكبار، فهذه - عز وجل -حبفظ اهللا 



 صلى -يب االحتماالت ال حد هلا،رمبا يقول إنسان يقول من قال لكم إن هذه الصلوات مخس؟ رمبا الن
نسخ هذا احلكم، فرمبا واحتمال ال ترد عندنا يف شرعنا فإن ثبت !  شرع سبع صلوات-اهللا عليه وسلم 

  .فما دليلك؟ وإن مل يثبت فنحن على األصل، نعم

)١/١٧٤(  

  

 بلغنا هذا الدين وبلغنا هذا القرآن، ونقله لنا الصحابة - صلى اهللا عليه وسلم -واألصل أن النيب 
 صلى اهللا عليه - مئات وآالف النصوص وليس هناك نص واحد عن النيب -هم اهللارمح-والسلف 
 وال عن الصحابة الذين مسعوا منه أنه قال أنا ال أريد هذا املعىن إمنا أريد املعىن آخر، أين نقول؟ -وسلم 

االت أىن لكم هذا؟ فمن أثبته فعليه الدليل، كيف نترك هذه النصوص اليت ال حصر هلا هلذه االحتم
  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد! الباطلة؟

  - عز وجل -إثبات صفة العلو واالستواء هللا 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، نبينا حممد عليه وعلى صحبه وآله 

  :-رمحه اهللا تعاىل-وسلم، قال املصنف 
 إذا كان للعامل صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، إحدامها حمال؛ إذ ال وصار هذا مثل قول املمثل"

يعقل موجودا إال هذان، أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل الستواء اإلنسان على السرير أو 
الفلك؛ إذ ال يعلم االستواء إال هكذا، فإن كالمها مثل وكالمها عطل حقيقة ما وصف اهللا به نفسه، 

امتاز األول بتعطيل كل مسمى لالستواء احلقيقي، وامتاز الثاين بإثبات استواء هو من خصائص و
  " .املخلوقني

  ـــــــــــــــــــــــ
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء املرسلني، نبينا حممد عليه وعلى آله 

  .وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم
م املؤلف يف بيان أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بني التعطيل والتمثيل، وبين ال زال كال

 يف الكالم السابق كيف مجع املعطل بني التعطيل والتمثيل، وأورد على ذلك استدالال أنه -رمحه اهللا-
ويا للعرش، وبني إذا كان اهللا مستويا على العرش للزم على ذلك أن يكون أكرب أو أصغر، أو مسا: قال

الشيخ أن هذا الالزم هو بسبب أيش؟ مفهومه من أن االستواء كاستواء أي كائن على كائن خملوق 
  .على خملوق، هذا الباطل مننبٍ على هذا الباطل

)١/١٧٥(  

  



يعين هذه -وصار هذا : مث انتقل لبيان ما يورده املمثل الذي مجع أيضا بني التمثيل والتعطيل، فقال
 مثل قول املمثل إذا كان للعامل صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، واجلوهر والعرض -الباطلةاللوازم 

من األلفاظ احملدثة اليت جاء ا املتكلمون، معىن العرض، نبدأ بالعرض؛ ألنه إذا فُهم العرض سهل فهم 
 بنفسه بعبارة خمتصرة، هو الذي ال يصح بقاؤه يف ثاين حاله، يعين الذي ال يقوم: اجلوهر، العرض قالوا

العلم، العلم يعرب عنه املتكلمون أنه عرض، : العرض الذي ال يقوم بنفسه، يقوم بغريه، يقوم جبوهر، مثاله
هل ميكن أن يقوم العلم بنفسه؟ ال ميكن، ال يقوم إال بعامل، فالعلم عرض، واجلوهر هو الذي يقابل 

  .العرض، هو الذي يقوم بذاته
فرد وجوهر مركب، ال عالقة لنا بالدخول يف تفاصيل تعريف هذه املصطلحات، ويقسمونه إىل جوهر 

إمنا الذي نريد أن نفهمه هنا أن اجلوهر هو الذي يقوم بنفسه، طيب سنطبق هذا على صفات املخلوق، 
  هو هذا

ا أنا ال أشاهد خملوقا موصوفا بصفة إال أن تكون هذه الصفة إما أن تكون هذه الصفة إم: املمثل يقول
اليد؟ . الوجه؟ الوجه جوهر قائم بنفسه. عرضا أو جوهر، فعرفنا أن العلم عرض أم جوهر؟ عرض

القدم؟ القدرة؟ القدرة عرض، احلياة عرض ال تقوم بنفسها، ال بد من حي، الكالم عرض، . جوهر
  .السمع، البصر، العني جوهر

ال ما كان عرضا أو جوهرا، املؤلف إذن هذا املمثل يقول أنا ال أشاهد، وال أعرف من هذه الصفات، إ
  . لكن املمثل ال حييل هذا األمر- عز وجل -وكالمها هذا حمال على اهللا : جاء جبملة معترضة قال

)١/١٧٦(  

  

وسبق - كصفات املخلوق، نقول يف مثل هذه األلفاظ - عز وجل -وبناء عليه جعل صفات اهللا 
: إثباا بإطالق بالنسبة هللا، وال نفيها بإطالق، فال يقالإا ألفاظ حمدثة، ال جيوز : -اإلشارة إىل ذلك

وجه اهللا هو جوهر أو ليس جبوهر، هذه األلفاظ مما ابتدعه : علم اهللا هو عرض أو ليس بعرض، وال يقال
  .املتأخرون من أهل الكالم، ومل ترد ال يف الكتاب وال يف السنة، ال بنفي وال بإثبات

اه مثل هذه األلفاظ أا ال تثبت بإطالق وال تنفَى بإطالق، فمن أطلقها فمنهج أهل السنة واجلماعة جت
ما مرادك من هذا اللفظ؟ فإن أراد حقا نقبل ماذا؟ نقبل املعىن ونقول له عرب باأللفاظ : على اهللا سئل

لفظ اجلهة، : الشرعية، باأللفاظ الواردة يف الكتاب والسنة، وإن أراد باطال رد املعىن واللفظ، مثاله أيضا
لفظ احليز، لفظ املركب، لفظ حلول احلوادث، كل هذه من األلفاظ احملدثة اليت شغب به املتكلمون 

  .على الناس لتمويه باطلهم
أنا ال أعقل شيئا موجودا إال ما عرض أو : إذ ال يعقل موجود إال هذا، هذا املمثل املشبه، يقول: يقول



  .ا أشاهده مماثل مل- عز وجل -جوهر، إذن فاهللا 
إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل الستواء اإلنسان على : -هذا مثال آخر يريده الشيخ-أو قوله 

 كما جاء يف القرآن، إذن هو كاستواء - عز وجل -السرير والفلك، يقول إذا كان االستواء ثابت هللا 
ا ذكر الشيخ يف موضع كم-املخلوق على السرير، أو على الفلك، على املركب، فيلزم على ذلك 

 أنه لو سقطت الدابة لسقط من عليها، ولو انكسر املركب خلر من عليه، فيلزم على قول هذا -آخر
  .املمثل لو عدم العرش لسقط الرب، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا

الستواء، استواء أنا ال أعلم االستواء إال هذا ا: إذ ال يعلَم االستواء إال هكذا، هذا املمثل يقول: يقول
  .املخلوق على املخلوق

  طيب كيف مجع املمثل بني التعطيل والتمثيل؟
كونه مثّل هذا ظاهر ما حيتاج إىل بيان، يعين كونه جعل استواء اخلالق كاستواء املخلوق، ويد اخلالق 

  كيد

)١/١٧٧(  

  

ه كون هذا الرجل عطّل املخلوق، وعلم اخلالق كعلم املخلوق سواء بسواء، هذا ظاهر التمثيل، أما وج
  . من الصفات الالئقة به-سبحانه-أنه عطّل الرب عما يستحقه 

 هو االستواء الثابت للمخلوق؟ ال، استواء يليق جبالله وعظمته، - عز وجل -هل االستواء الثابت هللا 
قها الوجه املوصوف به الرب وجه يليق جبالله وعظمته، ليس كوجه املخلوق، فحقيقة الصفة اليت يستح

 عطلها هذا املمثل، مل يثبتها، فجمع بني أيش؟ التعطيل والتمثيل كحال أخيه ذاك -سبحانه وتعاىل-اهللا 
  .املعطل الذي مجع أيضا بيت التعطيل والتمثيل

فإن كالمها الذي من؟ املعطل واملمثل، عطل حقيقة ما وصف اهللا به نفسه، املعطل مل يثبت هللا : يقول
 أوهلا، واملمثل أثبت لكن أثبت صفة تناسب صفة املخلوق، فكالمها -نه وتعاىلسبحا-الصفة الالئقة به 

، وامتاز األول، من األول؟ املعطل بتعطيل كل -سبحانه وتعاىل-عطل الصفة اليت يستحقها الرب 
أنا : مسمى لالستواء احلقيقي، االستواء احلقيقي هو أيش؟ العلو واالرتفاع، فعطل مطلق االستواء، قال

ثبت شيئا امسه استواء، وحقيقة االستواء يف لغة العرب اليت نزل ا القرآن ما هو؟ العلو واالرتفاع، ال أ
تعلوا ) ٢(} لتستووا علَى ظُهورِه { علت وارتفعت على اجلودي : أي) ١(} علَى الْجودي وقيلَ { 

  ..و من خصائص املخلوقني بإثبات استواء ه-الذي هو املمثل-على ظهوره، وامتاز الثاين 
  .إذن ذاك املعطل عطل حقيقة االستواء وهذا غال فأثبت استواًء من جنس استواء املخلوق، نعم

__________  



  .٤٤:  سورة هود آية -) ١(
  .١٣:  سورة الزخرف آية -) ٢(

)١/١٧٨(  

  

 جبالله وخيتص به، والقول الفاصل هو ما عليه األمة الوسط من أن اهللا مستوٍ على عرشه استواء يليق
كما أنه موصوف بأنه على كل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه مسيع بصري وحنو ذلك، وال جيوز 

 فوق -سبحانه-أن يثبت للعلم والقدرة خصائص األعراض اليت كعلم املخلوقني وقدرم، فكذلك هو 
ا العرش وال يثبت لفوقيته خصائص فوقية املخلوق على املخلوق وملزوما.  

  ـــــــــــــــــــــــ
نعم هنا الشيخ كأنه يرد على من أول بعض الصفات وأثبت البعض بالقاعدة العامة اليت هي أن القول 

والقول الفاصل هو ما عليه األمة الوسط يف هذه املسألة : يف بعض الصفات كالقول يف بعضها، فيقول
 إمنا أورد الشيخ االستواء فقط للتمثيل، - وجل  عز-ويقاس عليها أيش؟ مجيع الصفات املنسوبة هللا 

- وأهل السنة - صلى اهللا عليه وسلم -والقول الفاصل هو ما عليه األمة الوسط، أمة حممد: فيقول
 وسط بني فرق األمة من أن اهللا مستوٍ على عرشه استواًء يليق -كما ذكرنا يف الدرس املاضي أيضا
  .ه خالفا ملذهب املمثلة، وخيتص به خالفا ملذهب املعطلةجبالله وخيتص به، استواء يليق جبالل

 موصوف باالستواء، لكن هذا االستواء ال مياثل استواء املخلوق على املخلوق، - عز وجل -فاهللا 
فكما أنه موصوف أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه مسيع بصري، وهذه الصفات يثبتها 

 الذين عطلت -معاشر األشاعرة-مبا أنكم : نفيها املعتزلة واجلهمية، يقولمن من املعطلة؟ األشاعرة وي
 بأيش؟ بالعلم والسمع والبصر والقدرة وحنو ذلك، وهذه - عز وجل -صفة االستواء تصفون اهللا 

 ليست كخصائص املخلوقني، يعين ال نقول إا -اليت هي العلم والقدرة والسمع والبصر نعم-الصفات 
 احلال للمخلوق، فكذلك االستواء، أثبِتوا االستواء كما أثبتم العلم والقدرة والسمع أعراض، كما هي

  .والبصر

)١/١٧٩(  

  

 ونفَى مثيله لزمه فيما نفاه نظري ما أثبته، فإن كان إثبات االستواء - عز وجل -وهلذا من أثبت شيئا هللا 
واحلياة والقدرة، صنف اجلميع، وإن يلزم منه التشبيه والتمثيل فكذلك إثبات السمع والبصر والعلم 

فإثبات االستواء والوجه : قلتم ال إثبات العلم والسمع والقدرة ال يلزمنا التشبيه والتمثيل، يقال لكم



  .فإما أن تثبتوا اجلميع أو أن تنفوا اجلميع. واليدين ال يلزم من التشبيه والتمثيل
ل عقال، العقل يقتضي التفريق بني املختلفات فهذا فيه تفريق بني أيش؟ املتماثالت، وهذا ما ال يقب

والتسوية بني املتماثالت، لكن كونك تأيت وتفرق بني املتماثالت، هذا يتناىف مع العقل، يتناىف مع داللة 
 الذي أثبت لنفسه العلم والقدرة واحلياة والسمع والبصر والكالم، هذه - عز وجل -العقل، فاهللا 

 هو الذي أثبت لنفسه االستواء وايء والوجه واليدين سواء -عاشراألشاعرةم-الصفات اليت تثبتوا 
  .بسواء

 فوق العرش وال يثبت لفوقيته خصائص فوقية خملوق على املخلوق -سبحانه-فكذلك يقول هو 
من أين لكم هذا : وملزوماا، أنتم تزعمون أنكم إذا شبهتم االستواء فقد شبهتم اخلالق باملخلوق، يقال

 - عز وجل -؟ هذا الالزم مىت يرد؟ يرد لو كان هذا االستواء مطلقًا، لكن كونه خص به اهللا أصال
  .مبعىن أن هذا االستواء اخلاص باهللا الالئق به غري مماثل الستواء املخلوق

)١/١٨٠(  

  

ذا كان  أنه ال يلزم، هم اآلن فهموا أن اهللا إ-ولو مل يذكره الشيخ نشري إليه-مث أيضا هناك جواب آخر 
مستوٍ على العرش مبعىن أنه حمتاج إىل العرش أم ال هذا الذي جعلوا كما أن املخلوق إذا كان مستوٍ على 

هذا باطل، !  باالستواء وجنعله حمتاجا إىل العرش؟- عز وجل -شيء فهو حمتاج له، وكيف نصف اهللا 
كون حمتاجا إليه، فهذه كذلك يف حق املخلوق ال يلزم من علو الشيء على الشيء أن ي: نقول هلم

ال، : السماوات أين مكاا بالنسبة إىل األرض؟ فوق األرض، هل هي حمتاجة إىل األرض؟ اجلواب
  .ال: السحاب، أليس فوق األرض؟ هل هو حمتاج إىل األرض؟ اجلواب

رش فإذا كان هذا يف حق املخلوق ففي حق اخلالق من باب أوىل، فال يلزم من قولنا أنه مستوٍ على الع
  .عال مرتفع عن العرش أن يكون حمتاجا إىل العرش فنأيت ذه اللوازم الباطلة، نعم

واعلم أن ليس يف العقل الصريح وال يف النقل الصحيح ما يوجب خمالفة الطريقة السلفية أصال، لكن 
هذا املوضع ال يتسع جلواب عن الشبهات الواردة على احلق، فمن كان يف قلبه شبهة وأحب حلها 

  .ذلك سهل يسريف
  ـــــــــــــــــــــــ

 هو الذي يدل - عز وجل -إن طريق السلف ومذهبهم يف صفات اهللا : نعم الشيخ هنا يعيد ويقول
 ما يستحقه من الصفات حبجة - عز وجل -عليه صحيح املنقول، وصريح املعقول، فأنتم نفيتم عن اهللا 

؟ واعلم أن ليس يف العقل الصريح وال يف النقل من أين لكم هذا: أن هذا يتناىف مع العقل، يقول



الصحيح ما يوجب خمالفة الطريقة السلفية، أعطونا دليال نقليا صحيحا واحدا يدل على ما ذهبتم إليه 
  .وخيالف ما ذهب إليه السلف

)١/١٨١(  

  

نكم تأتون أعطونا دليال عقليا صرحيا، والدليل العقلي الصريح هو السامل من أيش؟ من الشبهات، أما كو
بكالم نسجته عقولكم وتقولون هذا دليل عقلي، من قال لكم؟ الدليل العقلي هو السامل من املعارض، 
الدليل العقلي الذي اتفق عليه العقالء، وهلذا سيذكر الشيخ بعد أسطر أم ليس هلم يف هذا قاعدة 

يش؟ خمتلفون مضطربون، كيف مطردة، هذه األدلة اليت يزعمون أا أدلة عقلية ويوردوا هم فيها أ
الدليل العقلي هو الدليل السامل من الشبهات، السامل من ! اآلن حتتجون علينا بأدلة مل تتفقوا عليها؟
  .املعارضات، الذي اتفق عليها العقالء نعم

يكرر الشيخ مرة بعد مرة كون هذه الرسالة جوابا أو إجابة لسؤال، وال حتتمل البسط، ال حتتمل عرض 
  .نعم.  واإلجابة عليهاالشبه

  - عز وجل -مذهب املؤولني لصفات اهللا 
مث املخالفون للكتاب والسنة وسلف األمة من املتأولني هلذا الباب يف أمر مريج، فإن من ينكر الرؤيا 

يزعم أن العقل حييلها، وأنه مضطر فيها إىل التأويل، ومن حييل أن هللا علما وقدرة، وأن يكون كالمه غري 
إن العقل أحال ذلك فاضطر إىل التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر األجساد : حنو ذلك، يقولخملوق و

  .واألكل والشرب احلقيقي يف اجلنة يزعم أن العقل أحال ذلك، وأنه مضطر إىل التأويل
ومن زعم أن اهللا ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إىل التأويل، ويكفيك دليل 

 قول هؤالء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما حييله العقل، بل منهم من يزعم أن على فساد
  ".العقل جوز أو أوجب ما يدعيه اآلخر، أن العقل أحاله
  ـــــــــــــــــــــــ

 عز -إن املخالفني للكتاب والسنة وسلف األمة يف هذا الباب، باب ما يوصف اهللا : -رمحه اهللا-يقول 
 من املتأولني، من أهل التأويل، والشيخ سيبني أن املخالفني ألهل السنة يف هذا الباب ثالثة - به-وجل 
املخالفون ألهل السنة من أهل التأويل : أهل التأويل، وأهل التجهيل، وأهل التخيري، فهو يقول: أقسام

  .يف أمر مريج، أمر خمتلط، أمر مضطرب، ليس هلم قاعدة

)١/١٨٢(  

  



 أمثلة، يضرب على أم ليسوا متفقني على أيش؟ على قاعدة مطردة يف باب ما مث يضرب على ذلك
: يقول:  به، ليسوا متفقني على ما جيوز تأويله وما ال جيوز تأويله، مثال ذلك- عز وجل -يوصف اهللا 

ج، فإن من ينكر الرؤيا، والذين ينكرون الرؤيا هم املعتزلة واجلهمية، وتبعهم على ذلك الرافضة واخلوار
هؤالء الذين أنكروا أن يكون اهللا يرى يوم القيامة زعموا أن العقل أيش؟ حييل ذلك، أنه ال جيوز عقال 

 وأم اضطروا إىل التأويل، فكل آية أو حديث جاء فيه إثبات الرؤية قال - عز وجل -أن يرى اهللا 
  ال بد من التأويل، ملاذا يؤولون؟: املعتزلة واجلهمية

إىل : يقولون)٢٣(إِلَى ربها ناظرةٌ ) ٢٢(وجوه يومئذ ناضرةٌ { عقل يتعارض مع هذا النص، ألن ال: قالوا
حنن مضطرون : هل تضامون يف رؤيته هل تضامون يف رؤية ثوابه ورؤية نعيمه؟ يقولون.ثواب را، نعم
  هلذا التأويل ملاذا؟

الفون اجلهمية واملعتزلة يف أيش؟ يف الرؤية، فهم يثبتون ألن العقل حييل أن اهللا يرى، األشاعرة بالطبع خي
  .الرؤية
ومن حييل أن هللا علما وقدرة وأن يكون كالمه غري خملوق، أي يستحيل أن يكون كالمه غري : يقول

خملوق، أي يزعم أن العقل أحال ذلك، وهؤالء أيضا اجلهمية واملعتزلة خصوم من؟ خصوم األشاعرة، 
هؤالء : فيقول- عز وجل -قيض منهم، األشاعرة يثبتون العلم والقدرة والكالم هللا واألشاعرة على الن

  .خصومكم ينفون هذه الصفات عن اهللا ويزعمون أن العقل حييل ذلك، وأم اضطروا اضطرارا للتأويل
__________  

  .٢٣-٢٢:  سورة القيامة آية -) ١(

)١/١٨٣(  

  

ها األشاعرة وخصومكم أنتم أيها اجلهمية واملعتزلة بل خصومكم أنتم أي: مث يتدرج الشيخ، يقول
بل من ينكر حقيقة حشر األجساد واألكل والشرب احلقيقي : استخدموا التأويل فيما أثبتم أنتم، فيقول

يف اجلنة، وهؤالء هم الفالسفة، ومن تبعهم من غالة الباطنية، هؤالء يزعمون أنه ال ميكن حشر األجساد 
ك جنة وال نار وال نعيم، وال أار وال أشجار وال حور، كل هذا ختييل كما يوم القيامة، وليس هنا

سيأيت، ملاذا ال تثبتون هذه احلقائق حجتهم أيش؟ العقل حييل إثبات ذلك، هذا مستحيل عقال، وأننا 
اد مضطرون للتأويل، ال بد تأويل هذه احلقائق، نقول اجلنة وما ذكر فيها من نعيم هذه كله ختييل، إمنا أر

  . معىن آخر بعيدا كل البعد- عز وجل - أو أراد اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
أيضا أنتم معاشر األشاعرة ومن على مذهبكم يف قضية نفي االستواء من جهمي ومعتزيل ملا نفوا هذه 
الصفات زعموا أن العقل أحال ذلك، طيب بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ اآلن حنن أمام كل هذه 



الطوائف املؤولة، هؤالء الطوائف الذين تالعبوا حقيقةً بنصوص الكتاب والسنة وكلهم يتكئ على شيء 
واحد، ويزعم أن العقل أحاله، فبأي عقل نزن ذلك؟ عقولكم معاشر األشاعرة؟ ما يقبل املعتزلة 

نتم معاشر األشاعرة، واجلهمية، وإن أخذنا عقول املعتزلة واجلهمية إذن أيضا ننفي الصفات اليت تثبتوا أ
وإن أخذنا العقول اليت قاس ا الفالسفة نفينا كل ما يف القرآن من حقائق عن اجلنة والنار واألوامر 

  .والنواهي
  .ويكفيك دليل على فساد قول هؤالء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة: يقول

)١/١٨٤(  

  

 هم خمتلفون فيما بينهم، املعتزلة مضطربون فعال ال نقول طائفة مع طائفة أخرى، بل الطائفة الواحدة
القاضي عبد اجلبار ملا جاء يف مسألة : فيما بينهم فيما جيوز أو يستحيل عقال، وأضرب لكم مثاال واحدا

وذهب بعض املعتزلة، بعض أهل طائفته، إىل إنكار عذاب القرب، وزعم أن العقل : إثبات عذاب القرب قال
بار وبعض املعتزلة خالفوا، فأثبتوا عذاب القرب، وزعموا أن العقل ال حييل حييل ذلك، هو القاضي عبد اجل

ذلك، فطائفة واحدة هم فيما بينهم هم ليسوا متفقني على قواعد عقلية مطردة، فكيف تكون نصوص 
   جماال بعرضها على هذه العقول املضطربة املختلفة؟-نعم-الكتاب والسنة 

...................................................................................................
.........  

  ــــــــــــــــــــــ
ويكفيك دليل على فساد قول هؤالء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما حييله العقل، بل : يقول

 قضية واحدة، هؤالء منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي اآلخر أن العقل أحاله، تأيت
بل هذا جيوز إثباته عقال، وهذا دليل على فساد أيش؟ : هذا يستحيل عقال، ويقول اآلخرون: يقولون

  .هذا املنهج، نعم
: فيا ليت شعري بأي عقل شيء يوزن الكتاب والسنة، فرضي اهللا عن اإلمام مالك بن أنس حيث قال

 - صلى اهللا عليه وسلم -به جربيل إىل حممد أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاءنا 
D,/D G$D'!!  

  ـــــــــــــــــــــــ
 ينكر أن تكون نصوص الكتاب والسنة مطروحة لعقول الناس يتحكمون -رمحه اهللا-نعم اإلمام مالك 

 -يعين أكثر جدال وأكثر خصومة-أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل : فيهما كيف شاءوا، فيقول
وهذا األثر روي عنه بسند ! اهللا وقول الرسول الذي ثبت وصوله إلينا يقينا جلدل هؤالءتركنا قول 



 يف -رمحه اهللا-صحيح كما أخرجه اإلمام الاللكائي وأبو نعيم، وحكم عليه بالصحة الشيخ ناصر 
  .نعم. كتاب العلو للذهيب

  :وكل من هؤالء خمصوم مبا خصم به اآلخر، وهو من وجوه 

)١/١٨٥(  

  

  .بيان أن العقل ال حييل ذلك: أحدها
  .أن النصوص الواردة ال حتتمل التأويل: الثاين
 جاء ا باالضطرار، كما - صلى اهللا عليه وسلم -أن عامة هذه األمور قد علم أن الرسول : الثالث

علم أنه جاء بالصلوات اخلمس، وجاء بصوم رمضان، فالتأويل الذي حييلها أن هذا مبرتلة تأويالت 
  .رامطة والباطنية يف احلج والصوم والصالة، وسائر ما جاءت به النبواتالق

أن يبني أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان يف النصوص من التفصيل ما : الرابع
يعجز العقل عن ترك تفصيله، وإمنا عقله جممل إىل غري ذلك من الوجوه، على أن األساطني من هؤالء 

رفون بأن العقل ال سبيل له إىل اليقني يف عامة املطالب اإلهلية، وإذا كان هكذا فالواجب والفحول معت
  .تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه

  ـــــــــــــــــــــــ
الشيخ يؤكد هنا على القاعدة السابقة أن كل واحد من هؤالء املتأولني خمصوم، يعين ميكن أن يرد عليه 

أليسوا يردون على املعتزلة يف تأويل : أيش؟ خصمه، فنأخذ على سبيل املثال األشاعرةمبا هو رد على 
وأيضا االستواء : هذا ال جيوز تأويله وإال ال؟ نقول هلم: السمع والبصر واحلياة والعلم والقدرة ويقولون

 املعتزلة نرد عليكم والعلو والوجه واليدين والقدمني ال جيوز تأويله، احلجة اليت تستخدموا يف الرد على
  ا، واضح؟

كذلك املعتزلة يف ردهم على اجلهمية يف نفي األمساء نرد عليهم يف أيش؟ يف ماذا؟ يف نفي الصفات، 
أليس املعتزلة يثبتون األمساء وينفون الصفات؟ واجلهمية ينفون األمساء والصفات، هم اآلن يقولون 

وأيضا ال جيوز تأويل الصفات، فنحتج عليهم مبا احتجوا : ال جيوز تأويل األمساء، فنقول هلم: للجهمية
  .هم على خصومهم

  :ويتضح ذلك من وجوه : يقول

)١/١٨٦(  

  



 من قال لكم - عز وجل -بيان أن العقل ال حييل ذلك، ال حييل إثبات هذه الصفات هللا : الوجه األول
ا ما هي إال شبهات، وجمال بيان أن إن العقل حييل ذلك؟ أعطونا الدليل، أما هذه املقدمات اليت توردو

العقل ال حييل ذلك الشيخ فصله يف مواضع أخرى ال حنب أن ندخل لكي ال يطول بنا املقام، بل نأخذها 
  .قاعدة عامة أن العقل ال حييل إثبات هذه الصفات

ات صراحة، أن النصوص الواردة ال حتتمل التأويل، هذه النصوص اليت أثبتت هللا هذه الصف: األمر الثاين
أثبتت هللا هذه الصفات حقيقة، ال تقبل التأويل حبال من األحوال، وال جيوز أن يسلَّط عليها سيف 

  .التأويل كما صنعتم
 جاء ا باالضطرار، - صلى اهللا عليه وسلم -أن عامة هذه األمور قد علم أن الرسول : األمر الثالث

 جاء بنصوص أيش؟ - صلى اهللا عليه وسلم -ن دفعه أن النيب مبعىن أنه مما يعلَم اضطرارا، الذي ال ميك
 هو الذي تال على رءوس األشهاد ورءوس - صلى اهللا عليه وسلم - فالنيب - عز وجل -الصفات هللا 

الناس وأثبت أن اهللا عالٍ على خلقه، وأن اهللا مستوٍ على عرشه، وأنه خلق آدم بيديه، وهذا معلوم 
 - عز وجل -إثبات اليدين هللا : ساليب متعددة، خذوا على سبيل املثالبأيش؟ باالضطرار، وجاء بأ

أثبت أنه خلق آدم بيديه، وأن صنفا من أهل اجلنة على ميينه يوم القيامة، وأنه يقبض السماوات واألرض 
  .بيديه إىل غري ذلك من التصاريف اليت ال حتتمل وال تقبل التأويل

 -خلمس وصوم شهر رمضان، كما أننا نعلم اضطرارا أن النيب كما علم أنه جاء بالصلوات ا: يقول
 هو الذي جاء بنصوص الشرع، نصوص األحكام، كصيام شهر رمضان، -صلى اهللا عليه وسلم 

وكوجوب الصلوات، وكاحلج وكاجلهاد وكالصدقة، وكأحكام األسرة، وأحكام النكاح، وأحكام البيع 
  .والشراء، فهو الذي جاء بنصوص أيش؟ الصفات

)١/١٨٧(  

  

فالتأويل الذي حييلها عن هذا، يعين التأويل الذي حييل نصوص الصفات عن ظاهرها، عن حقيقتها إىل 
معان بعيدة باطلة، هي مبرتلة تأويل الباطنية لنصوص األحكام، الباطنية أَولُوا نصوص األحكام، وزعموا 

هم املخاطبون ا عامة : لعامة، وقالواأن النصوص هلا أيش؟ ظاهر وباطن، ظاهرها هو املفهوم لدى ا
  .الناس، أما اخلاصة فهم خماطبون ببواطن هذه النصوص

} ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتي كَانت علَيهِم { وهلذا يزعمون أن هذه اآلية جاءت يف هذا األمر 
} وأَقيموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ { ظاهر األغالل واإلصر هي ظاهر هذه النصوص، صحيح : قالوا) ١(
معناها إقامة الصالة والزكاة املعهودة، لكن هذه للعوام، أما اخلاصة فلهم بواطن هذه النصوص، ما ) ٢(

معان أخرى بعيدة، فالصوم معناه حفظ األسرار، حتفظ سر الشيوخ، احلج : بواطن هذه النصوص؟ قالوا



  .غري ذلك من اخلزعبالت ومن الكفر واإلحلاد يف نصوص الوحينيزيارة املشاهد، إىل 
  إذا كان هذا مما يعلَم بطالنه بالضرورة من دين اإلسالم، نعم تأويل هذه النصوص إىل هذه املعاين البعيدة
فكذلك تأويل نصوص الصفات، ملاذا مننع يف هذا اجلانب وجنيز يف هذا اجلانب؟ وهلذا من أعظم ما فتح 

ملاذا : ة والباطنية الباب لتأويل نصوص القرآن هم املتكلمة، ملا جاءوا وأولوا قال هلم الباطنيةللفالسف
جتيزون ألنفسكم ذا النوع من النصوص ومتنعوننا من تأويل النصوص األخرى؟ فنحن نأول نصوص 

نصوص الصالة، ونصوص احلج، ونصوص الزكاة، والبيع والشراء، بل حىت نصوص اجلنة والنار، و
املعاد، واال ما دام أنكم فتحتم ألنفسكم يف هذا اجلانب فنحن ما الذي مينعنا؟ إذا جاز التأويل يف هذا 

  اجلانب جاز يف هذا اجلانب، واضح؟
__________  

  .١٥٧:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٤٣:  سورة البقرة آية -) ٢(

)١/١٨٨(  

  

  .يف احلج والصوم والصالة وسائر ما جاءت به النبواتمبرتلة تأويالت القرامطة والباطنية : يقول
  .أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص نعم: الرابع
وثبتت بالعقل : -يقول الشيخ-وأيضا . هذه الصفات ثبتت بالنص، وهذا ال يقبل النقاش: نقول

إن كانت العقول ال ميكن أن تثبِت كل الصريح، العقل السامل من املعارض، العقل السامل من الشبهات، و
التفاصيل اليت جاءت يف أيش؟ يف نصوص الوحيني، ميكن بالعقل أن نثبت أن اهللا عالٍ على خلقه، ميكن 

أن نثبت بالعقل أن اهللا موصوف بالكمال، ميكن بالعقل أن نثبت أن اهللا مرته عن كل نقص، لكن 
ال ميكن أن نثبتها :  الوحيني، فمثال صفة االستواءتفاصيل هذه األمور ال بد من الرجوع إىل نصوص
  بالعقل، وإمنا يقتصر يف ذلك على إثبات النص؟

وإن كان يف النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن دركه تفصيال مثل اليوم اآلخر سواء : يقول
  بسواء، أليس ميكن أن نثبت باألدلة العقلية جواز قيام الناس ليوم الدين أم ال؟

وضرب لَنا مثَلًا ونِسي خلْقَه قَالَ من {  خاطب املنكرين للبعث باألدلة العقلية - عز وجل - اهللا وهلذا
 يممر يهو ظَاميِي الْعح٧٨(ي ( ةرلَ ما أَوأَهشي أَنا الَّذيِيهحقُلْ ي {)هذا دليل عقلي، الذي خلق ) ١

  . أن يعيده مرة أخرى- باب أوىلمن-هذا اخللق من ال شيء قادر 
وهلذا ) ٢(} ) ٨٠(الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ الْأَخضرِ نارا فَإِذَا أَنتم منه توقدونَ { ويأيت بدليل آخر 

 وكان مات على - صلى اهللا عليه وسلم -أظنه أبا طالب جد النيب -ذكر ابن كثري أن أبا طالب 



إحدى شعاب مكة، فرأى شجرة أورقت وسارت احلياة فيها بعدما يبست يف فصل من  سائر يف -الشرك
  فصول السنة، اآلن تأخذ بعض األشجار يف

واهللا لوال أن : إحدى فصول السنة وتكسرها خشبا، فإذا جاء الفصل الثاين سارت احلياة من جديد، قال
على أن حييي العظام مرة أخرى، إن الذي أحيا هذه الشجرة من ال شيء قادر : تلومين قريش لقلت

  .فاستنتج بعقله جواز القيامة واليوم اآلخر
  

__________  
  .٧٩-٧٨:  سورة يس آية -) ١(
  .٨٠:  سورة يس آية -) ٢(

)١/١٨٩(  

  

الشاهد أن العقل ميكن أن يثبت هذه األمور، لكن تفاصيل ما يقع يف هذا اليوم قد يعجز العقل عن 
أن يدرك أن هذه اجلوارح ستنطق، العقل ال ميكن أن يدرك أن هذا اإلنسان إثباته، فالعقل ال ميكنه 

سيمر على الصراط الذي هو أحد من السيف وأحر من اجلمر وأدق من الشعرة، ألن هذه األمور فوق 
  .طاقة العقل

إىل فالعقل ميكن أن يثبت اليوم اآلخر على وجه العموم، لكن تفاصيل ما يرد يف اليوم اآلخر فهذا أمره 
  .الشرع، إىل غري ذلك من الوجوه

على أن األساطني من هؤالء والفحول، أي املقدمني واألئمة وأئمة هؤالء الفالسفة واملتكلمني معترفون 
 -بأن العقل ال سبيل له إىل اليقني يف عامة املطالب اإلهلية، وعندهم قاعدة عامة أن عامة ما يتعلق باهللا 

  .دراك هذا األمر يقينا، ملاذا؟ ألنه أمر غييب، أمر غائب عن العقل فال سبيل للعقل يف إ-عز وجل 
وإذا كان هكذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه، إذا كان العقل ال ميكن أن يدرك 

تفاصيل األمور الغيبية، وال ميكن أن يدرك به ما يف الغيب أو ما يتعلق باهللا يقينا، فالواجب االعتماد يف 
 على ورود النصوص اليت - عز وجل - الباب يف أمر الغيب على وجه العموم، وفيما يتعلق باهللا هذا

طريقها فقط عن طريق النبوات، نعم حنن ميكن أن نستعني بالعقل، لكن ال نعتمد عليه، وهلذا األنبياء مل 
  .يأتوا مبا حتيله العقول، لكن رمبا حتار فيه العقول، لكن يستحيل عقال فال 

)١/١٩٠(  

  



وال بد أن نستصحب هذه القاعدة دائما، خاصة يف باب األمساء والصفات، أن النقل الصحيح يستحيل 
أن يتعارض مع العقل الصريح؛ ألن الذي أنزل النقل من؟ اهللا، ومن الذي خلق العقل؟ اهللا، فاملصدر 

ما خلق، سبحانه وتعاىل، واحد، ويستحيل على أحكم احلاكمني وأعلم العاملني أن يرتل ما يتعارض مع 
  .نعم 

  اإلميان بالبعث
 باهلدى ودين احلق ليظهره على - صلى اهللا عليه وسلم -ومن املعلوم للمؤمنني أن اهللا بعث حممدا 

الدين كله وكفى باهللا شهيدا، وأنه بين للناس ما أخربهم به من أمور اإلميان باهللا واليوم اآلخر، واإلميان 
يتضمن اإلميان باملبدأ واملعاد، وهو اإلميان باخللق والبعث كما مجع بينهما يف قول اهللا باهللا واليوم اآلخر 

ما { : وقال تعاىل ) ١(} ) ٨(ومن الناسِ من يقُولُ َآمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الَْآخرِ وما هم بِمؤمنِني { : تعاىل
وقد ) ٣(} وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده { : وقال تعاىل ) ٢(} نفْسٍ واحدة خلْقُكُم ولَا بعثُكُم إِلَّا كَ

 من أمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر ما هدى - صلى اهللا عليه وسلم - على لسان رسوله -تعاىل-بين اهللا 
  .اهللا به عباده وكشف به مراده 
 أعلم بذلك من غريه، وأنصح لألمة من غريه، - صلى اهللا عليه وسلم -ومعلوم للمؤمنني أن رسول اهللا 

وأفصح من غريه عبارة وبيانا، بل هو أعلم اخللق بذلك، وأنصح اخللق لألمة وأفصحهم، وقد اجتمع يف 
 كمال العلم والقدرة واإلرادة، ومعلوم أن املتكلم والفاعل إذا كمل - صلى اهللا عليه وسلم -حقه 

إرادته كمل كالمه وفعله، وإمنا يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن علمه وقدرته و
  .بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان

  ــــــــــــــــــــــ
__________  

  .٨:  سورة البقرة آية -) ١(
  .٢٨:  سورة لقمان آية -) ٢(
  .٢٧:  سورة الروم آية -) ٣(

)١/١٩١(  

  

 باهلدى ودين احلق ليظهره على - صلى اهللا عليه وسلم -منني أن اهللا بعث حممدا نعم، ومن املعلوم للمؤ
 بني للناس ما أخربهم به من أمور اإلميان باهللا واليوم اآلخر - صلى اهللا عليه وسلم -الدين كله، وأنه 

م اآلخر،  هو األول واآلخر اآلخر بالنسبة للخلق الذي هو اليو- عز وجل -يعين باملبدأ الذي هو اهللا 
 غاية البيان، وهو ملا بني هذين األصلني للناس -اللذين مها غيب عن حواس الناس-فبني هذين األمرين 



  .قصد بذلك هداية اخللق وبيان احلق
 يستحيل أن يكون بين للناس خالف احلق املراد، - صلى اهللا عليه وسلم -مث أوضح املؤلف أن النيب 
  وأوضح ذلك ذا الدليل

أعلم اخللق، وأنصح اخللق :  اجتمع يف حقه ثالثة أمور- صلى اهللا عليه وسلم -النيب : فقالالعقلي، 
لألمة، وأفصح اخللق عبارة، ومن اجتمعت فيه هذه الصفات الثالث يستحيل أن يقصر يف بيان احلق 

  .الذي جيب اعتقاده
 صلى اهللا - النصوص، هل النيب هذا التأويل الذي جئتم به، تأويل: إيضاح ذلك أنه يقال هلؤالء املؤولة

ال بد أن يقولوا أنه يعلم هذا األمر، وإن قالوا إنه :  كان عاملا بذلك أم غري عامل؟ اجلواب-عليه وسلم 
 صلى اهللا عليه -أن الرسول : ال يعلمها وحنن علمناها فهذا كفر والعياذ باهللا، فنحن عندنا قاعدة عامة

   .-سبحانه وتعاىل-ا يرته عنه  أعلم اخللق مبا جيب هللا ومب-وسلم 

)١/١٩٢(  

  

 صلى اهللا -االستواء معناه االستيالء، النيب : فإذا كان عاملا ذه املعاين اليت تدعون الناس إليها، تقولون
عامل، طيب فإذا كان عاملا فال خيلو األمر أن يكون قادرا :  عامل بذلك أم غري عامل؟ سيقولون-عليه وسلم 

ال يقول عاقل أن هؤالء أنباط الفرس، هؤالء األخالط، : رام أو غري قادر؟ واجلوابعلى التعبري بعبا
 بل هذا معلوم - صلى اهللا عليه وسلم -هؤالء املتهوكون، هؤالء املضطربون، أقدر يف التعبري من النيب 

ه أفصح  حىت من أعدائه، فقد شهدوا له أن- صلى اهللا عليه وسلم -باالضطرار ليس من أتباع الرسول 
  .الناس عبارة

هو اآلن عامل ذه املعاين اليت جئتم ا، تأولتم ا : إذن هو اآلن هذا من باب اإللزام هلم، نقول هلم
نصوص الكتاب والسنة، وقادر على التعبري ذه املعاين، إذا كان اآلن عامل وقادر وتكلم خبالف ذلك 

  فهل نصح األمة أم خان األمة؟
  .انا لنا كما قالوا من قبل قد يكون هذا امتح-

 الرد عليه أنه ميتحن الناس يف هذه النصوص، -إن شاء اهللا-هذا ال جيوز أن يقولوا إنه امتحان، وسيأيت 
هو عامل بعباراتكم، وقادر على التعبري ا، مث يأيت ويردد على األمة، خذوا على سبيل : لكن نقول اآلن

، ومل يقل "مث استوىل"يف سبعة مواضع، ما قال يف موضع واحد ) ١(} شِ ثُم استوى علَى الْعر{ : املثال
مرة واحدة إنين أردت ليس االستواء الذي هو العلو واالرتفاع الذي تفهمونه، إمنا أردت معىن آخر، 

  .فهل يعترب هذا ناصحا لألمة؟ ال يقول هذا العاقل
مة لألمة، فال بد لو كان يريد غري هذه املعاين إذن ما دام هو أعلم األمة، وأفصح األمة عبارة، وأنصح األ



اليت تظهر للناس ويريد معىن آخر أن يوضحها للناس، فلما مل يقل ومل يذهب إىل ما ذهب هؤالء تبني أن 
احلق الذي ال مرية فيه وال يقبل النقاش، احلق الذي تطمئن إليه النفوس، احلق الذي يتوافق مع األدلة 

.  وما فهمه عامة املسلمني من ضواحي هذه النصوص-عليه الصالة والسالم-العقلية هو ما جاء به 
  .نعم

__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(

)١/١٩٣(  

  

  اإلميان بأن الرسول هو الغاية يف كمال العلم والبالغ املبني
 البالغ املبني،  هو الغاية يف كمال العلم، والغاية يف كمال إرادة- صلى اهللا عليه وسلم -والرسول 

والغاية يف القدرة على البالغ املبني، ومع وجود القدرة التامة واإلرادة اجلازمة جيب وجود املراد، فعلم 
قطعا أن ما بينه من أمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو 

 - صلى اهللا عليه وسلم -كل من ظن أن غري الرسول مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، ف
أعلم ذه منه أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي اخللق منه، فهو من امللحدين ال من املؤمنني، 
  .والصحابة والتابعون هلم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم يف هذا الباب على سبيل االستقامة 

  ــــــــــــــــــــــ
 بالبيان - صلى اهللا عليه وسلم -ا قول املؤلف األخري ومن زعم أن هناك أكمل من الرسول نعم، وهذ

: أو العلم، هذا من باب اإللزام هلم، وهو الزم هلم على حد قوهلم، وسيأيت منهم من صرح بذلك، قال
  .املسلمني حبقائق األمور، لكن هذا ملحد بإمجاع - صلى اهللا عليه وسلم -نعم، أئمتنا أعلم بالرسول 

 علم - صلى اهللا عليه وسلم -وحنن نعلم أن البيان ال جيوز تأخريه عن وقت احلاجة، فإذا كان الرسول 
ال، إذن ما حصل : هذه األمور وعبر عنها ذا اللفظ وأراد معىن آخر، فهل بني البيان املبني ؟ اجلواب

اية يف كمال العلم، والغاية يف كمال  هو الغ- صلى اهللا عليه وسلم -والرسول : البيان، وهلذا يقول
إرادة البالغ املبني، والغاية يف القدرة على البالغ املبني، يعين اجتمع يف حقه هذه الثالث صفات، ومع 
وجود القدرة التامة واإلرادة اجلازمة جيب وجود املراد، هذا الزم لذاك، يعلم هذا األمر، ويقدر على 

  فال بد من وجوده، فإذا مل يوجد، فدل على أنه باطل، واضح ؟التعبري عنه، ويريد هذا األمر، 

)١/١٩٤(  

  



 علم هذه النصوص على ما هي عليه، وعرب عنها بأفصح عبارة، - صلى اهللا عليه وسلم -إذن النيب 
  .إذن هي على ما هي عليه، وهذا هو املراد؛ ألنه لو أراد معىن آخر لعرب عنه بنفس اللفظ

لنه من أمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر حصل به مراده من البيان، هذا جيب وجود املراد، فعم قطعا أن ما بي
البيان الذي وصلنا وليس فيه تأويل، وليس فيه صرف لظاهره على حد مذهب هؤالء هو املراد من 

ا  وم- عز وجل - بل هو املراد من اهللا؛ ألن الرسول مبلغ عن اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -الرسول 
  أراده من البيان هو مطابق لعلمه، البيان الذي

وصلنا هو ماذا؟ هو املطابق لعلمه، مبعىن أنه مل خيربنا بشيء يعمله خالفه، مل يقل لنا مث استوى على 
  .العرش وهو يعلم أن معىن االستواء االستيالء

 هو أعلم ذه - صلى اهللا عليه وسلم -وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، فكل من ظن أن غري الرسول 
منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي اخللق منه، فهو من امللحدين ال من املؤمنني، والصحابة 

والتابعون من سلك سبيلهم من السلف هم يف هذا الباب على سبيل االستقامة، مبعىن أن مذهب السلف 
 -لموها كما علمها الرسول  كما هي، وع- صلى اهللا عليه وسلم -تلقوا هذه النصوص عن الرسول 

  . ومل يكتموا شيئا خالف ما نقلوه لنا-صلى اهللا عليه وسلم 
 صلى اهللا عليه -إذن فمذهبنا مذهب أهل السنة، مذهب سلف هذه األمة متلقى عن أصحاب الرسول 

 وباهللا التوفيق، - عز وجل - عن جربيل، عن اهللا - صلى اهللا عليه وسلم - عن الرسول -وسلم 
  .اهللا على نبينا حممدوصلى 
هذا استشكال من بعض اإلخوان على ما جاءت اإلجابة عليه يف اللقاء السابق يف مسألة لبس : س 

  .البنطال

)١/١٩٥(  

  

يا إخوان، الكالم على قضية لبسه للرجل، هو يذكر أنه قد يوجد يف هذه البالد من يلبس : أقول: ج 
األصل يف اللباس اإلباحة إال : عدة السابقة اليت ذكرت أمسالقا: البنطال وخيالف الشيء السائد، فنقول

ما ورد الشرع باستثنائه، كاحلرير للرجل، الذهب للرجل، اللباس الذي فيه تشبه بالكفار أو تشبه أحد 
اجلنسني باآلخر، أو فيه نوع من التعري، وما عدا ذلك إذا توافرت فيه ضوابط اللبس الشرعي فال 

 كان هذا اللباس هو اللباس السائد، وهو اللباس املتعارف عليه عند أهل بلده حنجر على الناس، فإذا
فنقول هذا اللباس جائز، وله ذلك، نعم هناك شيء يقال األوىل واألفضل أن طالب العلم يلبس من 

املالبس ما يتناسب مع الوقار وحنو ذلك، فهذا ال خالف فيه، أما أن نأيت وحنرم على الناس أمورا أباحها 
ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هذَا حلَالٌ { :  هلم فهذا ال جيوز، قال تعاىل - عز وجل -اهللا 



 بالْكَذ لَى اللَّهوا عرفْتتل امرذَا حها{ ) ١(} والْفُؤو رصالْبو عمإِنَّ الس لْمع بِه لَك سا لَيم قْفلَا تو د
هذا شرع . وال نضيق على الناس أمورا وسعها اهللا عليهم ) ٢(} ) ٣٦(كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا 

  . واهللا أعلم-اهللا عز وجل 
أحسن اهللا إليكم، مسعت يا شيخنا أنه يوجد على شيخ اإلسالم خطأ يف باب املعية حينما مثّل : س 

  ا حدث وبينتم اخلالف مع ذكر قول الشيخ والرد عليه؟بالقمر معىن وهو مرتفع، فهال فصلتم م
مسألة املعية، أنا ما أعرف من شغب على شيخ اإلسالم أو على غريه من أئمة أهل السنة يف هذه : ج 

املسألة إال أهل البدع، نعم رمبا حصل هناك إشكال يف قول الشيخ واهللا معنا حقيقة وهو مستوٍ على 
  عرشه حقيقة، واهللا

__________  
  .١١٦:  سورة النحل آية -) ١(
  .٣٦:  سورة اإلسراء آية -) ٢(

)١/١٩٦(  

  

معنا حقيقة وهو عال على خلقه حقيقة، وليس يف كالمه هذا ما يقتضي املخالطة أو االمتزاج، يعين ال 
لول يفهم من كالمه أن اهللا إذا قلنا معنا حقيقة أنه خمتلط باخللق، ممازج للخلق، كما يقول ذلك أهل احل
واالحتاد، ال، مثل الشيخ هلذا مبثال، وهذا ليس من كالم الشيخ هذا أسلوب العرب الذي نزل به 

ما زلنا نسري والقمر معنا، والقمر أين هو ؟ يف : القرآن، كالم العرب الذي نزل به القرآن يقولون
  .غربزوجة الرجل معه، وإن كان هو يف أقصى املشرق وهي يف أقصى امل: السماء، ويقولون 

فاملعية هنا تقتضي مطلق املصاحبة، وال تستلزم االختالط واالمتزاج، أليس األمري يقول جلنده اذهبوا 
وبنات خالك وبنات خالَاتك اللَّاتي { وأنا معكم، بل القرآن مليء بذكر املعية اليت ال تستلزم املخالطة 

 كعنَ مراجن الذي هاجر مع الن) ١(} ه؟ أبو بكر فقط، وإمنا هنا مطلق - صلى اهللا عليه وسلم -يب م 
  .املصاحبة، ففرق بني االثنني 

بعض املشايخ ال يوافقون على كلمة عطل الرب عن صفاته، فال أحد يستطيع : أحسن اهللا إليك، يقول
  .تعطيل الرب عن صفاته، ولكن نقول نفوا صفات الرب

الم وإحلاد من أحلد يف أمسائه وصفاته ال يغري من حقيقته كما  ال يشك مسلم أن ك- عز وجل -هو اهللا 
 لو وجد عندنا إنسان كرمي، ونفى عنه إنسان الكرم، هل يغري هذا من حقيقة -وهللا املثل األعلى-أنه 

فالن عطل الرب : هذا الرجل أن الكرم صفة له؟ أو طويل وقال هو قصري هل يغري من حقيقته؟ فإذا قيل
  .نعم  . - عز وجل -نه نفاها عنه، وهذا ال يغري من احلقيقة الثابتة هللا عن صفته مبعىن أ



السالم عليكم، هل يكفر أهل السنة املعتزلة اجلهمية واألشاعرة، وهل األشاعرة : سؤال يقول : س 
  واملاتريدية من أهل السنة ؟

__________  
  .٥٠:  سورة األحزاب آية -) ١(

)١/١٩٧(  

  

شاعرة ومن حذا حذوهم فلم يقل أحد بتكفريهم، وإمنا العلماء ملا تكلموا يف قصة أما املعتزلة واأل: ج 
تكفري الفرق تكلموا يف تكفري اجلهمية الغالة، وهم الذين حكى اإلمام الاللكائي عن أكثر من مخسمائة 

ل عامل أنه كفرهم، أما املعتزلة واخلوارج واملرجئة فلم يكفرهم أهل السنة، نعم هم أهل بدعة وضال
واحنرفوا، بل إن االثنني وسبعني فرقة من هذه األمة كما قال شيخ اإلسالم القول الراجح أم مسلمون، 

 - صلى اهللا عليه وسلم -هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني، هم من أهل القبلة، وقول النيب 
 النصوص اخلوارج، نصوص يف النار ال يلزم اخللود وال يلزم التكفري، ومن أكثر الناس وردت فيهم

  ميرقون من الدين، شر قتلى حتت أدمي السماء، وخري قتيل من" صرحية 
  .قتلوه، اقتلوهم فإن يف قتلهم أجر عظيم ومع ذلك أمجع الصحابة على عدم تكفريهم

إخواننا بغوا علينا، فقاتلونا فقاتلناهم، فلما قيل له :  يقول- رضي اهللا عنه -علي بن أيب طالب 
من : أكفار ؟ قال : املنافقون ال يذكرون اهللا إال قليال، هؤالء يذكرون اهللا كثريا، قالوا: قون ؟ فقالأمناف

  الكفر فروا، فإذا كان هذا يف حق اخلوارج فما الظن بالطوائف األخرى؟
وهذا من منهج أهل السنة، أن الطوائف األخرى تكفرهم وهم ال يكفروهم، ال يكفرون إال من استحق 

  .صراحة، مثل غالة اجلهمية؛ ألن قوهلم يستلزم أن اهللا عدمالكفر 

)١/١٩٨(  

  

 ذكر يف نقض التأسيس يف اجلزء -رمحه اهللا-أما هل يسمى األشاعرة واملاتريدية أهل السنة، فالشيخ 
الثاين، وأظنه يف الفتاوى يف اجلزء اخلامس والثالثني، أن األشاعرة هم أقرب الطوائف ألهل السنة، بل 

إم يسمون أهل السنة يف مقابل الرافضة، وإذا كان يف بلد ليس فيه إال أهل البدع كاملعتزلة : قال
والرافضة فاألشاعرة هم أهل السنة إذا مل يوجد ناس من أهل السنة، لكن يف مقابل أهل السنة هم أهل 

  .بدعة، وليسوا أهل سنة، واضح؟ نعم
  .لشيعة وغريهم من باب األمساء والصفات ما موقف اخلوارج وا: أحسن اهللا إليك يقول : س 



أما الرافضة يف باب األمساء والصفات فهم تبع للمعتزلة، ذهبوا إىل ما ذهب إليه املعتزلة، وهلذا : ج 
تبعوا املعتزلة يف األمساء والصفات والقدر، وتبعهم املعتزلة يف اإلمامة، فبينهم تداخل، وهلذا يذكر 

 معتزلة، فهم رافضة يف جانب اإلمامة والصحابة، ومعتزلة يف جانب املقدسي أن غالب رافضة العراق
  .األمساء والصفات والقدر

متأخروا -أما اخلوارج فهم يثبتون بعض الصفات وينفون البعض اآلخر، مثل الرؤية ينفوا، ومتأخروهم 
  . سلكوا مسلك املعتزلة يف اجلملة يف األمساء والصفات خبالف املتقدمني-اخلوارج

تعرج الْملَائكَةُ والروح إِلَيه في يومٍ كَانَ { ما اجلمع بني آييت :  أحسن اهللا إليكم، هذا يقول :س 
 ةنس أَلْف ِسنيمخ هارقْدواآلية األخرى ) ١(} ) ٤(م } هإِلَي جرعي ضِ ثُماِء إِلَى الْأَرمالس نم رالْأَم ربدي

وي يونَ فدعا تمم ةنس أَلْف هارقْد؟) ٢(} ) ٥(مٍ كَانَ م  
  . يف الدرس القادم اجلمع بني اآليتني-إن شاء اهللا-نذكر . اهللا أعلم: ج 

__________  
  .٤:  سورة املعارج آية -) ١(
  .٥:  سورة السجدة آية -) ٢(

)١/١٩٩(  

  

من غري حتريف وال : م على التحريف يف قولهملاذا نص شيخ اإلسال: أحسن اهللا إليكم، يقول: س 
  تعطيل، مع أن التحريف مسلك من مسالك التعطيل ؟

ذكرنا أن الشيخ اختار لفظ التحريف، وترك لفظ التأويل؛ ألن لفظ التأويل منه ما هو صحيح ومنه : ج 
ني التعطيل؟ ما هو فاسد، والتحريف بكل صوره مذموم، وورد يف القرآن مذموما، ما العالقة بينه وب

  وملاذا مل يكتف الشيخ بأحدمها التحريف يف الدليل والتعطيل يف املدلول، مفهوم أم غري مفهوم ؟
  .نعم . - عز وجل -التحريف يكون يف الدليل يف النص، والتعطيل متعلق باملدلول الذي هو اهللا 

 كانت التسمية الصحيحة ما الصحيح يف التسمية الشيعة بالرافضة وإن: أحسن اهللا إليكم، يقول : س 
  الرافضة فلماذا مسوا بذلك ؟

الرافضة أصلهم شيعة، والتشيع أصله املناصرة، لكن كما هي احلال يف سائر الفرق، هؤالء الذين : ج 
زعموا مناصرة علي ومناصرة آل البيت، وأم من شيعة علي من أنصار علي، ملا تقدم العهد افترقوا 

رضي اهللا - زيد بن علي مناظرة يف مسألة التربي من أيب بكر وعمر على أنفسهم، فحصل بينهم وبني
معاذ اهللا وزيرا جدي، فرفضوا، فسموا الرافضة، فانقسمت :  فطلبوا منه أن يتربأ منهما فقال-عنهما

  .الشيعة إىل رافضة وزيدية



ئف الشيعة، العلماء الذين كتبوا يف الفرق، كاألشعري والشهرستاين والبغدادي وغريهم، ذكروا طوا
وذكروا أن الشيعة تنقسم إىل كذا وكذا وكذا، فهم حيبون أن يسموا بالشيعة، لكن واقع أمرهم إما 

  .زيدية، وإما رافضة، وإما كيسانية، وإما قرامطة، وإما إمساعيلية، وإما نصريية إىل آخره 
اولت اإلقالع عن أنا شاب متزوج ولدي مشكلة وهي االستمناء، ولقد ح: هنا سؤال األخ يقول : س 

  .هذا الذنب ولكن كلما ابتعدت رجعت إليه 

)١/٢٠٠(  

  

 أن مين عليك باهلداية، وأن يعينك على نفسك لإلقالع من هذا -سبحانه وتعاىل-أسأل اهللا : ج 
الذنب، على كل حال الواجب عليك أن تبادر إىل التوبة بشروطها، وأن تسعى إىل االبتعاد عن األمور 

والَّذين { :  يقول - عز وجل -هذا العمل، وال شك أن االستمناء باليد معصية، فاهللا اليت توقعك يف 
فاستثىن هذين الشيئني، والنيب )١(} إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم ) ٥(هم لفُروجِهِم حافظُونَ 
ستطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، يا معشر الشباب من ا:  يقول -صلى اهللا عليه وسلم 

  وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم ولو كان االستمناء
  . ألنه يطفئ حدة الشهوة- صلى اهللا عليه وسلم -جائزا ألرشد إليه النيب 

 ما دام أن هذه معصية عليك أن تبادر، من أيسر األمور االبتعاد عن كل سبب يوقعك يف هذا: فنقول
من أسباب ذلك الفراغ؛ : األمر، وذكر العلماء وأهل االختصاص من أصحاب علم النفس والتربية قالوا
 فإن مل - عز وجل -ألن االستمناء يتولد من التفكري، فالواجب عليك أن تشغل نفسك بطاعة اهللا 

م وانتقل إىل تستطع فأشغلها حىت باملباحات، بالقراءة، وأيضا إذا ورد عندك هذا اهلاجس فمباشرة ق
مكان آخر، إىل مكان عام؛ ألنك ال ميكن أن تزاول هذا الذنب أمام الناس، وما دمت متزوجا فاحلمد 

 أعطاك البديل، وإن كانت هذه الزوجة ال تفي بالغرض، فاهللا جعل لك فسحة - عز وجل -هللا، فاهللا 
نعم رمبا تكون الزوجة هذه ) ٢(} ثُلَاثَ ورباع فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى و{ من أمرك 

عندها مرض، رمبا تكون غري مؤهلة، مقصرة يف جوانب االستعداد لزوجها، عندها عندها، املهم عندها 
قصور يف حق الزوج، فاهللا سبحانه جعل لك خمرجا، لكن ال تقع يف هذا الذنب، واهللا أعلم، وصلى اهللا 

  __________.وسلم على نبينا حممد 
  
  .٦-٥:  سورة املؤمنون آية -) ١(
  .٣:  سورة النساء آية -) ٢(

)١/٢٠١(  



  

  أقوال بعض الفرق فيما ذكره الرسول من أمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا نبينا عليه وعلى آله وصحبه وسلم

أهل التخييل، وأهل : وأما املنحرفون عن طريقهم فهم ثالث طوائف : - اهللا تعاىلرمحه-قال املصنف 
  .التأويل، وأهل التجهيل

إن ما ذكره : هم املتفلسفة ومن سلك سبيلهم، كمتكلم ومتصوف، فإم يقولون: فأهل التخييل
ل للحقائق لينتفع به  من أمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر إمنا هو ختيي- صلى اهللا عليه وسلم -الرسول 

  :اجلمهور، ال أنه بني به احلق، وال هدى به اخللق، وال أوضح احلقائق، مث هم على قسمني
إن :  مل يعلم احلقائق على ما هي عليه، ويقولون- صلى اهللا عليه وسلم -إن الرسول : منهم من يقول

لياء من علمها، ويزعمون أن من الفالسفة اإلهلية من علمها، وكذلك من األشخاص الذين يسموم أو
من الفالسفة أو األولياء من هو أعلم باهللا واليوم اآلخر من املرسلني، وهذه مقالة غالة امللحدين من 

  .الفالسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنة الصوفية
ناقضها،  علمها لكن مل يبينها، وإمنا تكلم مبا ي- صلى اهللا عليه وسلم -بل الرسول : ومنهم من يقول

  .وأراد من اخللق فهم ما يناقضها؛ ألن مصلحة اخللق يف هذه االعتقادات اليت ال تطابق احلق 
  ــــــــــــــــــــــ

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد عليه وعلى آله وصحبه أفضل 
  .الصالة وأمت التسليم

أهل : رفون عن طريق السلف يف باب األمساء والصفات فهم ثالث طوائفوأما املنح: يقول املؤلف 
  .التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل

)١/٢٠٢(  

  

وبدأ بالطائفة األوىل الذين هم أهل التخييل، وهم غالة الفالسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من غالة 
 فيما يتعلق باألمر باإلميان باهللا -يه وسلم  صلى اهللا عل-الصوفية، وهؤالء زعموا أن ما ذكره الرسول 

واإلميان باليوم اآلخر إمنا هو ختييل، هذه املعاين اليت ذكرها ليست احلق اليت اشتملت عليه هذه 
 وإمنا أظهر للناس خالف احلق، أظهر لعامة - صلى اهللا عليه وسلم -النصوص، فاحلق مل يبينه الرسول 
  .ت وليس حبقائقاملسلمني خالف احلق، جاء خبياال

ذكر اجلنة وما فيها من أار من لنب وعسل ومخر، لكن كل هذا من باب التخييل، وإال ليس مثة هناك 
جنة وال نار، وال يوم آخر وال بعث، وليس هناك رب موصوف بالعلو أو بالسمع أو بالبصر أو بالكالم، 



إذن الرسل : وا به على عموم الناس، قيل هلموإمنا ما أورده الرسول، بل أورده األنبياء إمنا هو ختييل خيل
ال، كذبوا ولكن ما كذبوا على الناس، ولكن كذبوا ملصلحة الناس؛ ألجل : كذبوا على الناس ؟ قالوا 

  .أن يستميلوا قلوب الناس، وألجل أن ينتظم أمر هذا العامل جاءوا ذه األمور واخلياالت
 من أمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر -لى اهللا عليه وسلم  ص-فإم يقولون إن ما ذكره الرسول : يقول 

إمنا هو ختييل للحقائق لينتفع به اجلمهور، يعين لينتظم أمر هذا العامل، فإن عامة الناس ملا تأمرهم بأوامر 
إن من أطاع هذه األوامر سيجازى يوم القيامة جبنة فيها كذا : وتنهاهم عن نواه ال بد أن تقول هلم 

ومن خالف فله النار، فيها كذا وكذا من أصناف العذاب، وإال يف واقع األمر قالوا ليس هناك وكذا، 
  .جنة وال نار، بل ليس هناك بعث

  .ال أنه يبني به احلق، وال هدى به اخللق، وال أوضح احلقائق
  : على قسمني-أهل التخييل-مث هم على قسمني، هذه الطائفة 

)١/٢٠٣(  

  

 مل يعلموا احلقائق على ما هي عليه، حىت الرسل جيهلون -ليهم الصالة والسالمع-قسم يزعم أن الرسل 
  .هذا األمر

مث منهم من زعم ظلما وزورا أن الفالسفة وبعض ما يسموم أولياء علموا احلق على ما هو عليه، ومن 
  :ل، فقال هؤالء ابن عريب املكي الطائي صاحب الفصوص والفتوح املكية، وهلذا فضل الويل على الرسو

  
  مقام النبوة يف برزخ

  فُويق الرسول ودون الويل
فجعل أوىل املراتب الوالية، مث يليها النبوة، مث آخر درجة الرسالة، وهلذا زعموا أن األولياء يعلمون 

  .احلقائق على ما هي عليه، أما الرسل فيجهلون هذا
إن من الفالسفة اإلهلية من :  ويقولون:ومن هؤالء أيضا ابن سبعني والسهروردي املقتول واحلالج يقول

علمها، وعرفنا من الفالسفة اإلهلية، وهم أتباع أرسطو؛ ألنه أول من أقحم الفلسفة يف مسائل األلوهية، 
ويف مسائل ما وراء الغيب، فأتبعه الفالسفة املنتسبون لإلسالم كابن سينا والفارايب وأضرام هم تبع له 

  .فة اإلهلية من علمها وإن من األشخاص الذين يسموم أولياء من علمهاإن من الفالس: يف هذا، يقول
ويزعمون أن من الفالسفة أولياء من هو أعلم باهللا واليوم اآلخر من املرسلني؛ ألم زعموا أن هؤالء هم 

امطة الذين عندهم علم احلقيقة، وهذه مقالة غالة امللحدين من الفالسفة والباطنية، باطنية الشيعة، كالقر
  .وباطنية الصوفية كغالة احللولية أتباع ابن عريب



)١/٢٠٤(  

  

الطائفة الثانية زعمت أن الرسل علموا هذه احلقائق، لكنهم أظهروا للناس خالف احلق ألجل استمالة 
بل الرسول علمها لكنه مل يبينها وإمنا تكلم مبا : ومنهم من يقول: قلوب العامة، هلذا يقول املؤلف 

عىن أن ما أظهره للناس يف الكتاب والسنة نقيض أيش؟ احلق الذي يعلمه، احلق الذي تضمنته مب. يناقضها
هذه النصوص على حد زعمهم، ولكن هذه النصوص هلا ظاهر وباطن كما قالوا، وإمنا تكلم مبا يناقضها 

 باليوم اآلخر وأراد من اخللق فهم ما يناقضها، ملا أظهر للناس هذه النصوص املشتملة على أمور اإلميان
علي -أراد من الناس أن يؤمنوا ويصدقوا بنقيض احلق، فكأن الرسول - عز وجل -وأمور اإلميان باهللا 
 غش الناس ولبس على الناس، وهذا الزم قوهلم، وهلذا مساهم الشيخ أهل التخييل، -الصالة والسالم

  . .زعموا أن الرسل خيلوا على الناس، ومل يبينوا هلم احلق 
ألن :  من اخللق فهم ما يناقضها؛ ألن مصلحة اخللق يف هذه االعتقادات اليت ال تطابق احلق، قالوا وأراد

الناس لو قال هلم إن ربكم هذا الذي تعبدونه ليس فوق وال حتت، وال ميني وال مشال، وال داخل العامل 
لناس، وملا صدقوه، وهلذا قال ما قبلها ا: وال خارجه، وال متصل وال منفصل، وال حمايد وال ممتزج، قالوا 

 فوق السماوات وهو يريد األمر اآلخر، هو أظهر هلم االعتقاد الباطل ألجل فقط - عز وجل -اهللا : هلم
  .أن يصدقوا، أما احلق فلم يظهره للناس، نعم 

 أن يدعو الناس إىل اعتقاد التجسيم مع أنه - صلى اهللا عليه وسلم -جيب على الرسول : ويقول هؤالء
اطل، وإىل اعتقاد معاد األبدان مع أنه باطل، وخيربهم بأن أهل اجلنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك ب

باطل؛ ألنه ال ميكن دعوة اخللق إال ذه الطريقة اليت تتضمن الكذب ملصلحة العباد، فهذا قول هؤالء يف 
  .نصوص اإلميان باهللا واليوم اآلخر 

  ــــــــــــــــــــــ

)١/٢٠٥(  

  

إنه جيب على الرسول أن يدعو الناس إىل اعتقاد التجسيم؛ ألم يزعمون أن إثبات هذه الصفات : لواقا
أيش؟ يستلزم التجسيم، والتجسيم عندهم كفر، لكن ال بد أن يدعو الناس إىل هذا الكفر والباطل 

ة، طيب الرسول ملصلحتهم، وإىل اعتقاد معاد األبدان مع أنه باطل، األبدان هذه لن تعود يوم القيام
نعم، كذب ملصلحة : أخربنا يقينا يف نصوص ظاهرة واضحة أن هناك يوم ستعاد فيه هذه األبدان، قالوا 

  .العباد وإال يف واقع األمر هذا باطل، ليس هناك معاد 
وخيربهم بأن أهل اجلنة يأكلون ويشربون مع أن هذا باطل، مبعىن أخرب أن يف اجلنة مالذا، وأن املؤمنني 



تمتعون يف اجلنة مبا تشتهيه األنفس وتلذ األعني، وكلها باطل ال حقيقة له؛ ألنه ال ميكن دعوة اخللق سي
إال ذه الطريقة اليت تتضمن الكذب ملصلحة العباد، فهذا قول هؤالء يف نصوص اإلميان باهللا واليوم 

  .اآلخر، يف نصوص الغيب
م، يف املسائل العملية وليست العلمية، يذكرها طيب موقفهم من النصوص اليت جاءت يف مسائل األحكا

  .اآلن املؤلف، نعم 
إمنا يؤمر بعض الناس دون بعض : وأما األعمال فمنهم من يقرها، ومنهم من جيريها هذا ارى، ويقول

ويؤمر ا العامة دون اخلاصة،وهذه طريقة الباطنية واملالحدة واإلمساعيلية وحنوهم 
  ــــــــــــــــــــــ.

نعم، األعمال الظاهرة، الصالة، الزكاة، احلج، من هؤالء من يقرها على ظاهرها، وجيريها على هذا 
أقيموا : ارى، لكن يزعمون أيش؟ أن الرسول مل يرد هذه األعمال اليت يفهمها الناس، ملا قال للناس

ة عند مجهور املسلمني، وإمنا الصالة مل يرد إقامة هذه الصالة بوضوئها وشروطها وأركاا واهليئة املعروف
مل يرد قصد مكة ألداء عمل خمصوص يف ) ١(} وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت { أراد أمرا آخر، وإذا قال 

وقت خمصوص كما هو مستقر عند عامة املسلمني، ال، إمنا أراد أمرا آخر، وهكذا يف الصيام، وهكذا يف 
  ..سائر األحكام

__________  
  .٩٧:  سورة آل عمران آية - )١(

)١/٢٠٦(  

  

ومنهم من يقول ال، هذه األوامر وهذه األحكام هي لفئة من الناس، وليست لعموم الناس، هي للعامة، 
أما اخلاصة الذين يسموم أولياء فليسوا معنيني ذه األوامر وهذه النواهي، وهلذا يكثر عند من 

نعم، يكثر عندهم اإلحلاد والفساد، جتد أحدهم ال يشهد يسموم باألولياء واألقطاب واألغواث، 
  .ارتفعت عين التكاليف: اجلمعة وال اجلماعة، ال يصلي، ال يصوم، يرتكب الزنا، يشرب اخلمر، ويقول

فإذا وصل إىل درجة ) ١(} ) ٩٩(واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقني  { - عز وجل -ويتأولون قول اهللا 
  .ارتفعت عنه التكاليفاليقني 

 صلى اهللا عليه وسلم -إن النصوص الواردة يف الصفات مل يقصد ا الرسول : أما أهل التأويل فيقولون
 أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد ا معان وبني هلم تلك املعاين وال دهلم عليها، ولكن أراد أن -

ك النصوص عن مدلوهلا، ومقصوده امتحام ينظروا فيعرفوا احلق بعقوهلم مث جيتهدوا يف صرف تل
وتكليفهم إتعاب أذهام وعقوهلم يف أن يصرفوا كالمه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا احلق من غري 



  .جهته، وهذا قول املتكلمة اجلهمية واملعتزلة ومن دخل معهم يف شيء من ذلك 
  ــــــــــــــــــــــ

__________  
  .٩٩:  سورة احلجر آية -) ١(

)١/٢٠٧(  

  

نعم، هذه الطائفة الثانية، وهم أهل التأويل املؤولة، وهم مجهور املعطلة، كاجلهمية واملعتزلة ومن سلك 
سبيلهم كاألشاعرة ومن حذا حذوهم يف مسألة التأويل، تأويل نصوص الصفات، وهذا الصنف هم 

دة يف الصفات مل يقصد ا إن النصوص الوار: الذين ألّف الشيخ هذه الرسالة للرد عليهم، يقولون
 - أن يعتقد الناس الباطل، هذه النصوص اليت جاءت يف صفات اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -الرسول 
 وسلم ال يريد - صلى اهللا عليه وسلم - يزعمون أن ظاهرها التجسيم والتشبيه، والرسول -عز وجل 

الذي يظهر من هذه النصوص هو الباطل؟ من الناس أن يعتقدوا هذا االعتقاد، طيب أين احلق إذ كان 
والتجسيم والتشبيه أين هو؟ يف التأويل، يف صرف هذه النصوص عن حقائقها، يف املعاين البعيدة وليس 

  .يف املعاين القريبة اليت ظهرت من هذه النصوص
   ؟- صلى اهللا عليه وسلم -طيب ملاذا مل يبينها النيب 

 التجسيم -على حد زعم هؤالء- كلها الذي يظهر فيها آالف النصوص، ليس مئات، آالف النصوص
:  يف نص واحد ذاك املعىن البعيد؟ قالوا - صلى اهللا عليه وسلم -والتشبيه، ملاذا مل يوضح الرسول 

ألجل أن يترك األمر للناس فيبحثوا هم عن احلق، فيجتهدوا، فيحصل هلم أجر هذا االجتهاد وأجر هذا 
باطل وجيعل عموم املسلمني على مر العصور يتخبطون يف أعظم مسألة من الكد، يعين يظهر للناس ال

مسائل اإلميان باهللا ألجل أن حيصل هلم اجتهاد البحث، ورمبا يصلون إىل هذا احلق الذي يزعمون، ورمبا 
ال يصلون إليه، ومل يصل إليه إال آحاد من الناس؛ ألن من الذي يستطيع أن يفهم من هذا النص خالف 

  .؟ من الذي يستطيع أن يؤول النص التأويل الذي أراده هؤالء ؟ أناس حمدودون ظاهره
وهذه النصوص املخاطب ا اجلميع أم خاصة من الناس ؟ املخاطب ا اجلميع، الكبري والصغري، الذكر 

ن  على لسان رسوله ذه النصوص أراد م- عز وجل -واألنثى، املتعلم وغري املتعلم، وملا خاطبنا اهللا 
  العباد أن يتعبدوه

)١/٢٠٨(  

  



مبا ظهر من معاين هذه النصوص، هؤالء يقولون ال، الذي يظهر من نصوص الصفات هو التشبيه 
  .والتجسيم، واحلق هناك معان بعيدة، فاجتهِدوا بعقولكم للوصول إىل احلق

...................................................................................................
.........  

  ــــــــــــــــــــــ
  .ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا احلق بعقوهلم، مث جيتهدوا يف صرف هذه النصوص عن مدلوهلا: يقول 

 { - عز وجل -وقول اهللا ) ١(} ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي  { - عز وجل -اآلن قول اهللا 
 هلَيع اللَّه بغَضا ويها فدالخ منهج هاؤزا فَجدمعتا منمؤلْ مقْتي نممدلول هذا النص ما هو؟ ) ٢(} و

لما خلَقْت بِيدي {  غضب اهللا عليه، نسب الغضب لنفسه - عز وجل -إثبات ماذا؟ صفة الغضب هللا 
   .- عز وجل -اللة هذا النص على أيش؟ إثبات اليدين هللا الذي يظهر من هذا النص، د) ٣(} 
} ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء { داللة هذا النص؟ االستواء على العرش ) ٤(} ثُم استوى علَى الْعرشِ { 
  .داللة هذا النص؟ إثبات الرمحة ) ٥(
 } إِلَي كعافرو فِّيكوتي ما النص؟ إثبات العلو داللة هذ) ٦(} إِن.  

إنه أراد من اخللق صرف هذه النصوص عن مدلوهلا الذي دلت عليه، ومقصوده امتحام : يقولون
وتكليفهم إتعاب أذهام وعقوهلم يف أن يصرفوا كالمه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا احلق من غري 

  .جهته
يل، هؤالء زعموا أن احلق يكمن يف احلق يعرف من أيش؟ جهته، وما هي جهته ؟ الكتاب والسنة مج

ثُم استوى { العقول؛ ألن التأويل الذي جاءوا به هل جاء يف الكتاب أو السنة؟ ال، بل حنتته عقوهلم 
  ) .٧(} علَى الْعرشِ 

__________  
  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(
  .٩٣:  سورة النساء آية -) ٢(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٣(
  .٥٤: اف آية  سورة األعر-) ٤(
  .١٥٦:  سورة األعراف آية -) ٥(
  .٥٥:  سورة آل عمران آية -) ٦(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٧(

)١/٢٠٩(  

  



تأويلهم مث استوىل على العرش، هل هناك نص يف الكتاب والسنة يدل على هذا املعىن؟ من أين أتى؟ من 
  عقول

  .ملا خلقت بقدريت أو نعميت ) ١(} لَقْت بِيدي لما خ{ هؤالء املؤولة، من عقول هؤالء املعطلة، 
  .من أين أتى هذا املعىن؟ من عقول هؤالء

إن الزم قوهلم بل ظاهر قوهلم أن احلق يعرف ويؤخذ من غري جهته، من غري مصدره، : فالشيخ يقول 
  .م من غري الكتاب والسنة؛ ألن الذي يظهر من الكتاب والسنة هو أيش؟ هو التشبيه والتجسي

 كاألشاعرة -كما قلت لكم-وهذا قول املتكلمة اجلهمية واملعتزلة ومن دخل معهم يف شيء، من ذلك 
  .والكُالبية والساملية والشيعة ومن حنا حنوهم من كل معطل، نعم 

  -يعين األولني-والذي قصدنا الرد عليهم يف هذه الفتيا هم هؤالء إذ كان نفور الناس 
م تظاهروا بنصر السنة يف مواضع كثرية، وهم يف احلقيقة ال لإلسالم نصروا مشهورا، خبالف هؤالء فإ

وال للفالسفة كسروا، ولكن أولئك الفالسفة ألزموهم يف نصوص املعاد نظري ما ادعوه يف نصوص 
  .حنن نعلم باالضطرار أن الرسل جاءت مبعاد األبدان، وقد علمنا الشبه املانعة منه : الصفات، فقالوا

  ــــــــــــــــــــــ
نعم، الشيخ يبني هنا أن الذين قصد الرد عليهم يف هذه الرسالة هم هذه الطائفة الثانية أهل التأويل، 

ألن نفور الناس من الطائفة األوىل أهل التخييل الفالسفة وغالة الباطنية ظاهر، : والسبب يف ذلك قال
  .مة املسلمني فضال عن علمائهم شرهم وكفرهم وإحلادهم معروف لدى عا-وهللا احلمد-وهلذا 

__________  
  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(

)١/٢١٠(  

  

خبالف هؤالء فإم تظاهروا بنصر السنة يف مواضع كثرية، نعم، هم زعموا أم ينصرون سنة : يقول 
هم ذا :  وأم يقفون يف وجوه هؤالء الفالسفة، لكن الشيخ يقول- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
هج الباطل ال هم لإلسالم نصروا وال للفالسفة كسروا، ال نصروا اإلسالم يف مقابل أعدائه من املن

  اليهود والنصارى، وال أيضا ردوا عساكر الفالسفة واستطاعوا الوقوف يف وجه الفالسفة، ملاذا ؟
أنتم : ة، قالوا ألن الشبه اليت أولوا ا النصوص احتج عليهم ا من؟ هؤالء الذين ردوا عليهم الفالسف

اآلن أولتم نصوص الصفات، وقلتم إن ظاهرها ليس هو املراد، وداللة هذه النصوص ليس هو احلق 
وأيضا ظواهر النصوص اليت جاءت :  فنحن نقول لكم- صلى اهللا عليه وسلم -الذي أراده الرسول 

ا، ملاذا متنعوننا من تأويل فيما يتعلق باليوم اآلخر ليست مرادة، فأجزمت ألنفسكم التأويل فأجيزوه لن



  نصوص اليوم اآلخر وجتيزونه ألنفسكم؟
  .وهلذا أصبح موقفهم ضعيفا جتاه هؤالء؛ ألن هذا فيه تناقض، النصوص واحدة، ومصدرها واحد 

 أضعاف أضعاف املتعلقة باليوم اآلخر، ما - عز وجل -وكما سيذكر الشيخ فالنصوص املتعلقة باهللا 
ويل هذه النصوص فما املانع أن نؤول نصوص اليوم اآلخر؟ ما املانع أن نؤول دمتم أجزمت ألنفسكم تأ

نصوص األحكام واملسائل العملية؟ وهذا هو عني التناقض، أن جتيز لنفسك التأويل يف بعض النصوص 
  .ومتنع التأويل يف البعض اآلخر نعم 

ثبات الصفات،ونصوص الصفات وحنن نعلم باالضطرار أن الرسل جاءت بإ: وأهل السنة يقولون هلؤالء 
معلوم أن مشركي العرب وغريهم : يف الكتب اإلهلية أكثر وأعظم من نصوص املعاد، ويقولون هلم 

 وناظروه عليه، خبالف - صلى اهللا عليه وسلم -كانوا ينكرون املعاد، وقد أنكروه على الرسول 
  .الصفات؛ فإنه مل ينكر شيئا منها أحد من العرب

)١/٢١١(  

  

م أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها باملعاد، وأن إنكار املعاد أعظم من إنكار الصفات، فعل
وكيف جيوز مع هذا أن يكون ما أخرب به من الصفات ليس كما أخرب به، وما أخرب به من املعاد هو على 

  .ما أخرب به؟ 
  ــــــــــــــــــــــ

معلوم : نكروا على الفالسفة تأويل نصوص املعاد، الشيخ يقولوهذا فيه إلزام هلؤالء املؤولة الذين أ
 أضعاف أضعاف ما تضمنته - عز وجل -باالضطرار أن الكتب اإلهلية جاءت فيما يتعلق بصفات اهللا 

 عنهم يف - عز وجل -من نصوص اليوم اآلخر، بل إن مشركي العرب منهم من أنكر كما حكى اهللا 
  .نقل عنهم أم أنكروا شيئا من الصفاتالقرآن، أنكر املعاد، لكن مل ي

وعلى ذلك يعلَم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها باملعاد؛ ألننا وجدنا طوائف : يقول الشيخ 
كثرية تنكر املعاد ومل تنكر الصفات، وأن إنكار املعاد أعظم من إنكار الصفات، فإذا جاز تأويل نصوص 

  .ل نصوص املعاد، هذا من باب اإللزام هلؤالء املؤولة، نعمالصفات فمن باب أوىل جيوز تأوي
 قد ذَم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن - صلى اهللا عليه وسلم -وأيضا فقد علم أنه 

التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أوىل، فكيف 
بني يديه الصفات يضحكون تعجبا منه وتصديقا، ومل يعبهم قط مبا تعيب النفاة ألهل وكانوا إذا ذَكروا 

{ : وقوهلم) ١(} يد اللَّه مغلُولَةٌ { : اإلثبات مثل ألفاظ التجسيم والتشبيه وحنو ذلك، بل عام بقوله
ولَقَد { : سماوات واألرض فقال تعاىل استراح خللق ملا ال: وقوهلم ) ٢(} إِنَّ اللَّه فَقري ونحن أَغْنِياُء 



والتوراة مملوءة من )٣(} ) ٣٨(خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُغوبٍ 
آن، فإذا الصفات املطابقة للصفات املذكورة يف القرآن واحلديث، وليس فيها تصريح باملعاد كما يف القر

جاز أن نتأول الصفات اليت اتفق عليها الكتابان فتأويل املعاد الذي انفرد به أحدمها أوىل، والثاين مما 
  يعلم باالضطرار من دين الرسول

__________  
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ١(
  .١٨١:  سورة آل عمران آية -) ٢(
  .٣٨:  سورة ق آية -) ٣(

)١/٢١٢(  

  

  . أنه باطل، فاألول أوىل بالبطالن -وسلم  صلى اهللا عليه -
  ــــــــــــــــــــــ

 قد ذم أهل الكتاب - صلى اهللا عليه وسلم -فقد علم أن الرسول : هذا إلزام ثان هلؤالء املؤولة، يقول 
 بذكر - عز وجل -على ما بدلوه وغريوه وحرفوه من الكتاب، ومعلوم أن التوراة مملوءة بصفات اهللا 

  .، فلو كان هذه الصفات مما حرفه وبدله أهل الكتاب لكان أوىل بأيش؟ باإلنكارالصفات
 كما ثبت يف الصحيحني من حديث ابن - عز وجل -بل يقول إم كانوا يذكرون بني يديه صفات اهللا 

مسعود ملا دخل احلرب من أحبار اليهود فقال يا حممد، إنا جند أن اهللا يوم القيامة يضع السماوات على 
 صلى اهللا عليه -إىل آخر احلديث فضحك النيب ... إصبع واألرضني على إصبع والشجر على إصبع 

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة { :  تصديقا لقوله وتال قوله -وسلم 
 ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالس١(} و. (  
 بني يديه ويقرهم على هذا األمر، ويصدقهم على هذا األمر، - عز وجل -فكانوا يذكرون صفات اهللا 

ومل يعترض عليهم كما اعترض النفاة على أهل السنة، إذا ذكروا هذه الصفات ماذا يقول النفاة ؟ 
 ولغريه من اليهود  هلذا احلرب- صلى اهللا عليه وسلم -أنتم جمسمة، أنتم مشبهة، مل يقل النيب : يقولون 

 عز -إذا ذكروه بني يديه الصفات أو يلزم على قولكم هذا أن يكون اهللا جسما، أو أنتم شبهتم اهللا 
  . خبلقه-وجل 

__________  
  .٦٧:  سورة الزمر آية -) ١(

)١/٢١٣(  



  

يه؛ ألن هذه ومل يعبهم قط مبا تعيب النفاة ألهل اإلثبات، مثل لفظ التجسيم والتشب: فلهذا يقول املؤلف 
يد اللَّه { من الشبه اليت دائما ما يعترض ا النفاة على أهل السنة يف إثبات الصفات، بل عام بقوهلم 

الرد عليهم، ملا جاء القرآن يرد عليهم يف باطلهم هذا، هل رد عليهم يف إثبام اليد أم ) ١(} مغلُولَةٌ 
  .يف وصف اليد ؟ يف وصف اليد

: املعطلة قالوا ) ٢(} يهود يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتان وقَالَت الْ{ 
أين العقول ؟ أنكر عليهم !  أنكر على اليهود ملا أثبتوا هللا اليد، سبحان اهللا- عز وجل -الحظوا أن اهللا 

 بأنه خبيل، تعاىل اهللا عن ذلك، لكنه له اليدين، وأثبت - عز وجل -يف وصف اليد مغلولة وصف اهللا
استراح ملا خلق السماوات : وقوهلم) ٣(} إِنَّ اللَّه فَقري ونحن أَغْنِياُء { : أما مبسوطتان وقوهلم 

  .واألرض 
النقائص،  ب- عز وجل -الشاهد أنه أنكر عليهم ليس إثبات الصفات، وإمنا أنكر عليهم وصف اهللا 

فلما وصفوه يف هذه اآلية بالتعب، أنه خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث استراح يف 
) ٣٨(ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُغوبٍ { السابع رد عليهم 

 مملوءة من الصفات املطابقة للصفات املذكورة يف القرآن، التوراة اليت بأيدي التوراة: يقول ) ٤(} 
 املطابقة للصفات املذكورة يف القرآن الكرمي، وليس فيها - عز وجل -اليهود مملوءة بذكر صفات اهللا 

  .تصريح باملعاد كما يف القرآن، وليس يف التوراة تصريح بذكر نصوص املعاد كما هي احلال يف القرآن
__________  

  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ١(
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٢(
  .١٨١:  سورة آل عمران آية -) ٣(
  .٣٨:  سورة ق آية -) ٤(

)١/٢١٤(  

  

فإذا جاز أن نتأول الصفات اليت اتفق عليها الكتابان، يعين اآلن التوراة مليئة بنصوص الصفات، : يقول 
، والقرآن مليء بنصوص املعاد، والتوراة ليس فيها إال نصوص حمدودة، والقرآن مليء بنصوص الصفات

فإذا جاز أن نتأول النصوص الواردة يف الصفات اليت اتفق عليها الكتابان فمن باب أوىل أن نتأول 
  .نصوص املعاد اليت انفرد ا القرآن 

، فيكون تأويل نصوص وهذا مما يعلم بطالنه بالضرورة من دين الرسل، وهذا تأويل نصوص املعاد



  .الصفات من باب أوىل مما يعلم بطالنه من الدين بالضرورة
فإذا جاز أن نتأول الصفات اليت اتفق عليها الكتابان فتأويل املعاد الذي انفرد به أحدها : إذن يقول

االضطرار أوىل، والثاين مما يعلم باالضطرار من دين الرسل، الثاين ما هو؟ تأويل نصوص املعاد مما يعلم ب
  .من دين الرسل أنه باطل، فاألول أوىل بالبطالن، األول ما هو؟ نصوص الصفات 

  .هذا من باب اإللزام هلم، نعم 
وأما الصنف الثالث، وهم أهل التجهيل فهم كثري من املنتسبني إىل السنة وأتباع السلف يقولون إن 

 اهللا عليه من معاين الصفات، وال جربيل  مل يكن يعرف معاين ما أنزل- صلى اهللا عليه وسلم -الرسول 
  .يعرف معاين اآليات، وال السابقون األولون عرفوا ذلك 

وكذلك قوهلم يف أحاديث الصفات إن معناها ال يعلمه إال اهللا، مع أن الرسول تكلم ذا ابتداء، فعلى 
  .قوهلم تكلم بكالم ال يعرف معناه 

  ــــــــــــــــــــــ
 عز -ة الثالثة والصنف الثالث ممن خالفوا أهل السنة واجلماعة يف باب صفات اهللا نعم هؤالء الطائف

  . وهم أهل التجهيل، وهم من يسمون باملفوضة-وجل 
الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ ال تعقل معانيها، وال ندري :  بقوله -رمحه اهللا-وعرفهم ابن القيم 

  .اظا ال معاين هلا، ونعلم أن هلا تأويال ال يعلمه إال اهللاما أراد اهللا ورسوله منها، ولكن نقرؤها ألف
  هؤالء زعموا أن هذه النصوص، نصوص الصفات

)١/٢١٥(  

  

{ ) ٣(} ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء { ) ٢(} بلْ يداه مبسوطَتان { ) ١(} ثُم استوى علَى الْعرشِ { 
فص لَكالْمو كباَء رجا وفيرتل ربنا يلقى يف النار حىت تقول هل من مزيد حىت يضع ) ٤(} ) ٢٢(ا ص

  .فيها الرب قدمه إىل آخر هذه النصوص 
اهللا أعلم، : هذه النصوص ليس هلا معىن، بل نقرؤها ونتبعد ا ألفاظا جوفاء، ما معانيها؟ قالوا: يقولون

هذه النصوص، وحىت جربيل الذي نزل بالوحي  ال يعرف معاين - صلى اهللا عليه وسلم -حىت الرسول 
ال يعرف معاين هذه النصوص، فهذه النصوص مثل ما يردد اإلنسان الكالم األعجمي الذي ال يفقه منه 

  .حرفا
الدال والياء والزاي، ديز، ماذا تفهم؟ ال شيء، : ضع ثالث حروف مثل: يورد الشيخ أحيانا مثاال يقول
وال ) ٥(} ثُم استوى علَى الْعرشِ { فهم فيها، فكذلك تقرأ قول اهللا فكما أنك اآلن تنطق ديز وال ت

  تفهم منه شيئا،



...................................................................................................
.........  

  ــــــــــــــــــــــ
  

 ما أنزل عليه من آيات الصفات، وال جربيل يعرف معاين تلك يقولون إن الرسول مل يكن يعرف: يقول 
  .اآليات، وال السابقون األولون، هذا من باب أوىل

  
وكذلك قوهلم يف أحاديث الصفات أن معناها ال يعلمه إال اهللا مع أن الرسول تكلم ذا ابتداء، يعين 

يد اهللا ، : ىن هذا الكالم، يقول وال يفهم مع-ضحك ربنا ، :  يقول- صلى اهللا عليه وسلم -الرسول 
املقسطون على منابر من نور على ميني الرمحن وكلتا يديه ، :  وال يفهم معىن هذا الكالم، يقول -سحاء 
وهلذا مساهم املؤلف أهل التجهيل، يعين نسبوا اجلهل إىل !  وال يفهم معاين هذا الكالم، سبحان اهللا-ميني 

نني؛ ألن الذي يردد كالما ال يفقه معناه هل هو عامل أم جاهل ؟  وللسابقني ولعموم املؤمrالرسول 
نعم . جاهل، جيهل معىن هذا الكالم، نعم، وسيورد الشيخ اآلن الرد عليهم واستدالله 

.__________  
  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٢(
  .١٥٦:  سورة األعراف آية -) ٣(
  .٢٢: آية  سورة الفجر -) ٤(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٥(

)١/٢١٦(  

  

  معىن التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا والتأويل املذكور يف كالم املتأخرين
  

فإنه وقف كثري من السلف على ) ١(} وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه { : وهؤالء يظنون أم اتبعوا قوله تعاىل 
وهو وقف صحيح، لكن مل يفرقوا بني معىن الكالم وتفسريه ) ٢(} م تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه وما يعلَ{ : قوله 

وبني التأويل الذي انفرد اهللا تعاىل بعلمه، وظنوا أن التأويل املذكور يف كالم اهللا هو التأويل املذكور يف 
لتأويل يف اصطالح كثري من كالم املتأخرين، وغلطوا يف ذلك، فإن التأويل يراد به ثالث معان، فا



  .املتأخرين
  ــــــــــــــــــــــ
هؤالء أهل التجهيل استدلوا بآية آل عمران، قول : قبل أن ندخل يف قضية تفصيل التأويل، املؤلف يقول

تابِ وأُخر متشابِهات هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه َآيات محكَمات هن أُم الْك { - عز وجل -اهللا 
 إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاَء تغتابو ةنتاَء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذ٣(} فَأَم (

مث يستأنف الكالم ) ٤(} ا يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه وم{ استدلوا ذه القراءة على الوقف على لفظ اجلاللة 
 } ا بِهنقُولُونَ َآملْمِ يي الْعونَ فخاسالر٥(} و.(  

__________  
  .٧:  سورة آل عمران آية -١) ١(
  .٧:  سورة آل عمران آية -٢) ٢(
  .٧:  سورة آل عمران آية -٣) ٣(
  .٧:  سورة آل عمران آية -٤) ٤(
  .٧:  سورة آل عمران آية -٥) ٥(

)١/٢١٧(  

  

وهذه قراءة صحيحة، وهي قراءة اجلمهور، قرأ ا ابن عباس يف رواية، وابن عمر، وعائشة، وعروة بن 
الزبري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو الشاث، وإليه ذهب الكسائي والفراء واألخفش، وأبو عبيد، 

وما يعلَم تأْوِيلَه { : ى لفظ اجلاللة، هم يستدلون، يقولون واألصمعي وكثري من العلماء على الوقف عل
 هذه هي نصوص الصفات) ١(} إِلَّا اللَّه.  

...................................................................................................
.........  

  ــــــــــــــــــــــ
 وقف صحيح، وهو وقف كثري من السلف، لكن هؤالء أتوا من حيث أم مل نعم هو: يقول الشيخ

يفرقوا بني التأويل الذي هو اصطالح كثري من املتأخرين وبني التأويل يف الكتاب والسنة، سبب ضالل 
عتقدوا أن وا) ٢(} وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه { هؤالء وسبب خطأ هؤالء أم أخذوا لفظ التأويل هذا 
  .هذا التأويل هو التأويل املتعارف عليه عند املتكلمني

معنيان شرعيان وردا يف الكتاب والسنة، : التأويل له ثالثة معان: والتأويل، نستبق كالم الشيخ، نقول
  .واملعىن الثالث اصطالح اصطلح عليه املتأخرون ليس له مستند ال يف الكتاب وال يف السنة



رمحه - القرآن والسنة ويراد به التفسري، وهذا كثريا ما يستخدمه اإلمام ابن جرير فالتأويل يطلق يف
القول يف تأويل هذه اآلية، وممن ذهب إىل تأويل هذه اآلية، مبعىن تفسريها، ومنه قول :  يف تفسريه -اهللا
 صلى اهللا عليه وسلم -النيب أي نبئنا بتفسريه، وفيه أيضا قول ) ٣(} نبئْنا بِتأْوِيله  { - عز وجل -اهللا 
اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل أي التفسري، هذا هو النوع األول، يأيت مبعىن التفسري :  البن عباس-
.  

  .وهذا وارد يف الكتاب والسنة أم مل يرد ؟ وارد، وأوردنا لكم األمثلة
__________  

  .٧:  سورة آل عمران آية -١) ١(
  .٧: ية  سورة آل عمران آ-٢) ٢(
  .٣٦:  سورة يوسف آية -٣) ٣(

)١/٢١٨(  

  

: يطْلَق التأويل يف الكتاب والسنة ويراد به احلقيقة اليت يؤول إليها األمر أو اخلرب، مبعىن: النوع الثاين
  .األمر أو اخلرب يكون خربا مث أيش؟ يظهر يف اخلارج عيانا

 - عز وجل -الة فعال، فهذا تأويل أمر اهللا  بالصالة، مث أديت الص- عز وجل -كاألمر، إذا أمرك اهللا 
 عن أمر، عن شيء، مث يوجد يف اخلارج، فيكون وجوده يف اخلارج - عز وجل -واخلرب أن خيربنا اهللا 
هلْ ينظُرونَ إِلَّا تأْوِيلَه يوم يأْتي تاويله يقُولُ الَّذين نسوه  { - عز وجل -قول اهللا : هو التأويل، مثال

م قا بِالْحنبلُ رسر اَءتج لُ قَدقَب ١(} ن. (  
 } أْوِيلُهي تأْتي موي أْوِيلَهونَ إِلَّا تظُرنلْ ييوم يأيت تأويل هذا القرآن، إذا جاء يوم القيامة فاآلن ما ) ٢(} ه

  .فعال يوم القيامةيف القرآن من اخلرب عن املعاد وعن يوم القيامة هو خرب، ما تأويله؟ وقوعه 
} يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ { :  عن يوسف- عز وجل -قول اهللا : وهناك مثال أقرب من هذا

رأى الرؤيا وهو يف الصغر، رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، ملا توىل ) ٣(
  ملك مصر،

من اآلن وقعت فعال ) ٥(} هذَا تأْوِيلُ رؤياي { فماذا قال؟ ) ٤( } وخروا لَه سجدا{ ودخلوا عليه 
غدا أو بعد غد سيحضر فالن من الناس، هذا اآلن خرب، ما تأويل : ظهرت للعني، واضح؟ اآلية ملا أقول

  .خالص هذا تأويل هذا اخلرب: هذا اخلرب؟ إذا حضر هذا الشخص، قلنا
__________  

  .٥٣: آية  سورة األعراف --١) ١(



  .٥٣:  سورة األعراف آية --٢) ٢(
  .١٠٠:  سورة يوسف آية -٣) ٣(
  .١٠٠:  سورة يوسف آية -٤) ٤(
  .١٠٠:  سورة يوسف آية --٥) ٥(

)١/٢١٩(  

  

إِذَا { :  على رسوله- عز وجل - ملا أنزل اهللا -رضي اهللا عنها-قول السيدة عائشة : ومن هذا النوع
سبحانك اللهم ربنا :  يف ركوعه-أنأي يقول-كان يكثر : قالت) ١(} ) ١(تح جاَء نصر اللَّه والْفَ

  .ما معىن يتأول القرآن؟ أي يطبقه، ينفذه، هذا تأويل هذا األمر" وحبمدك اللهم اغفر يل، يتأول القرآن 
ذان النوعان هو سبح، اآلن هذا تأويل هذا األمر، إذًا هذا النوع الثاين من أنواع التأويل، وه" سبح"فـ

  .مها اللذان جاءا يف الكتاب والسنة
وما يعلَم { بقي النوع الثالث وهو الذي اضطرب واختلف على هؤالء، هم نزلوا معىن هذا التأويل

 إِلَّا اللَّه أْوِيلَهعلى أنه هو املعىن الثالث) ٢((} ت.  
حتمال املرجوح لدليل يقترن به، وهو حرف صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل اال: املعىن الثالث

  وهو
التأويل يف اصطالح املتأخرين، هذا ليس له مستند يف بالكتاب والسنة، لكن هو املصطلح السائد عند 

صرف اللفظ : املتأخرين من أهل الكالم، إذا أطلقوا التأويل فهم يريدون هذا املعىن، وهو املعىن الثالث
من .. رجوح، من االحتمال الظاهر البني إىل االحتمال البعيد مثالهعن االحتمال الراجح إىل االحتمال امل

  .تأويل : استوىل، هذا يقولون" استوى"ميثل يل؟ 
: فهؤالء املفوضة استدلوا ذه اآلية على أن التأويل الوارد ذه اآلية هو التأويل املعروف عند املتأخرين

  .وحصرف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرج
__________  

  .١:  سورة النصر آية --٦) ١(
  .٧:  سورة آل عمران آية -١) ٢(

)١/٢٢٠(  

  



إما أن يراد به التفسري وهذا على قراءة الوصل، من مل يقطع : والصحيح أن التأويل الوارد يف هذه اآلية
) ١(} للَّه والراسخونَ في الْعلْمِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا ا{ ويقف، من عطف أولو العلم على لفظ اجلاللة 

  .وما يعلم تفسريه إال اهللا والراسخون من أويل العلم: يكون معىن التأويل هنا التفسري، يعين
قراءة الوصل هي قراءة جماهد ورواية عن ابن عباس، وقراءة القطع هي قراءة -وعلى قراءة القطع 

احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم وهذه : أويل يف هذه اآلية وعلى قراءة القطع يكون معىن الت-اجلمهور
احلقيقة ال يعلمها إال اهللا، فحقيقة ما يف املعاد ال يعلمه إال اهللا، وحقيقة هذه األمساء والصفات، وكيفية 

  .هذه األمساء والصفات ال يعلمها إال اهللا، واضح؟ نعم
ح كثري من املتأخرين هو صرف اللفظ عن االحتمال فالتأويل يف اصطال: فإن التأويل يراد به ثالث معان

  .الراجح إىل االحتمال املرجوح لدليل يقترن بذلك
  ـــــــــــــــــــــــــ

نعم، إذا كان هناك دليل صحيح يقترن ذا التأويل فالتأويل صحيح، وإذا كان الدليل فاسدا فالتأويل 
لنصوص الصفات هو من باب التأويل الفاسد، ال كجل تأويالت املعطلة : فاسد، التأويل الفاسد مثل

  .، كل تأويل املعطلة لنصوص الصفات هو من باب التأويل الفاسد"جلّ: "أقول
أما التأويل الصحيح أن يكون فعال هناك دليل يدل على صرف اللفظ من هذا االحتمال الراجح إىل 

 أن بعض العلماء يستدل بعض -عز وجل  -االحتمال املرجوح، واألمثلة على هذا قليل، منها قول اهللا 
يدل على " أتى"ظاهر اللفظ ما هو؟ ) ٢(} أَتى أَمر اللَّه فَلَا تستعجِلُوه { : عز وجل-العلماء بقول اهللا 

) ٣(} فَلَا تستعجِلُوه { أنه أتى وانتهى، لكن املعىن الصحيح أو التأويل الصحيح أنه سيأيت، أين الدليل؟ 
  واضح؟

__________  
  .٧:  سورة آل عمران آية -٢) ١(
  .١:  سورة النحل آية -) ٢(
  .١:  سورة النحل آية -) ٣(

)١/٢٢١(  

  

ظاهر اللفظ يدل على أن اإلنسان ) ١(} فَإِذَا قَرأْت الْقُرَآنَ فَاستعذْ { : عز وجل تعاىل-وأيضا قول اهللا 
لكن حنن صرفناه عن ظاهره إىل ) ٢(} رأْت الْقُرَآنَ فَاستعذْ فَإِذَا قَ{ ال يستعيذ إال إذا فرغ من القراءة 

صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا قرأ -أن اإلنسان إذا أراد أن يقرأ فليستعذ لدليل؛ ألنه ثبت عن النيب 
  .استعاذ واضح؟ فهذا الذي ميكن أن ميثَّل له بالتأويل الصحيح على اصطالح املتأخرين، نعم



معىن اللفظ املوافق لداللة ظاهره تأويالت عن اصطالح هؤالء، وظنوا أن مراد اهللا بلفظ فال يكون 
  .التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويال خمالفا ملدلوهلا ال يعلمه إال اهللا أو يعلمه املتأولون

  ـــــــــــــــــــــــــ
املعىن الذي يظهر " اصطالح هؤالءفال يكون معىن اللفظ املوافق لداللة ظاهره تأويال على : "نعم، يقول

من نصوص الصفات ليس بتأويل على اصطالح هؤالء، بل ال بد أن يبحثوا له عن معىن بعيد، هم 
األدلة العقلية اليت جاءوا ا، وظنوا : يزعمون أن الدليل املقترن الذي محلهم على صرف ذلك هو العقل

تأويل الذي جاء يف اآلية املقصود به هو صرف اللفظ ظنوا أن ال: أن مراد اهللا بلفظ التأويل ذلك، يعين
  .عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح

إن الصحيح أن التأويل الذي جاء يف اآلية إما أن يراد به التفسري، أو يراد به احلقيقة اليت : وحنن قلنا
  .يؤول إليها األمر، نعم

إن هلا تأويال ذا املعىن ال : فظاهرها مراد، مع قوهلمتجرى على ظاهرها : مث إن كثريا من هؤالء يقولون
يعلمه إال اهللا، وهذا تناقض وقع فيه كثري من هؤالء املنتسبني إىل اللسنة من أصحاب األئمة األربعة 

  .وغريهم
  ـــــــــــــــــــــــ

مراد، : د؟ قالواتجرى هذه النصوص على ظاهرها، ظاهرها مراد أو غري مرا: نعم، هؤالء املفوضة قالوا
  .ال: عز وجل، أراد ظاهر هذا النص، طيب هل هو معلوم؟ قالوا-مراد من الشارع، مراد من اهللا : يعين

__________  
  .٩٨:  سورة النحل آية -) ١(
  .٩٨:  سورة النحل آية -) ٢(

)١/٢٢٢(  

  

ال يعلمه إال : ولإن ظاهرها مراد، وتق: وتعاىل هذا تناقض ظاهر واضح، كيف تقول يل!! سبحان اهللا
إن ظاهرها مراد فيدل هذا على أنك فهمت املعىن، أنت اآلن حكمت على هذا : اهللا، أنت ملا قلت

اآلن حكمت عليه، حكمت عليه بناء على ماذا؟ ! أجري اللفظ على ظاهره، وظاهره مراد: اللفظ، قلت
  .على أنك فهمت معىن هذا اللفظ

لو كان املعىن ال يعلمه إال اهللا فال جيوز لك أن ! ىن ال يعلمه إال اهللاملع:  وتقول-يف نفس الكالم-مث تأيت 
مراد وال ليس مرادا؛ ألنك ما تفقه أصال من شيء، : أجره على ظاهره أو غري ظاهره، وال تقول: تقول

ال حتكم عليه ال من قريب وال من بعيد، فإذا حكمت عليه بأي حكم فأنت فهمت منه معىن، فتكون 



  .إن معناه ال يعلمه إال اهللا : ا قلتمتناقضا إذ
أجرِ النصوص على : وهذا ظاهر التناقض يف مذهب هؤالء، الذين هم من؟ املفوضة الذين يقولون

  .ظاهرها، لكن ال بد تعتقد أن ظاهرها ال يعلمه إال اهللا، أن معناها ال يعلمه إال اهللا
ال، : معناها هو ما يظهر منها، ملاذا؟ فإن قلتإن معناها ال يعلمه إال اهللا، ملاذا ال يكون : من قال لك

فأنت اآلن حكمت، وإذا حكمت مبعىن أنك فهمت من النص، وإذا فهمت من النص فأنت ناقضت 
هل تفهم منه " ديس"إن هذا النص ال يعلمه إال اهللا، مثل ما قلت لكم، مثل لفظ : قولك، أن تقول

لى ظاهره، أو ال جتره على ظاهره، وال له معىن وال ليس أجرِه ع: شيءئا، ال جيوز أن تقول هلذا اإلنسان
  .له معىن؛ ألنك أصال ما تفقه من شيءئا 

وهذا تناقض وقع فيه كثري من هؤالء : فهؤالء املفوضة متناقضون فيما ذهبوا إليه، وهذا قول الشيخ
  .املنتسبني إىل السنة من أصحاب األئمة األربعة وغريهم

  .، وصلى اهللا على سيدنا حممد وصحبه وسلم أمجعنيونقف على هذا، واهللا أعلم
  اجلمع بني آية املعارج وآية السجدة؟: قبل أن نبدأ باألسئلة السؤال الذي طُرح باألمس

)١/٢٢٣(  

  

} في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة { إن األلف :  قال-رضي اهللا عنهما-روى ابن أيب حامت عن ابن عباس 
يت جاءت ذكرها يف سورة احلج هي أحد األيام الستة اليت خلق اهللا فيها السماوات األلف ال) ١(

عز وجل، -واألرض، واأللف اليت جاء ذكرها يف سورة السجدة هي لعروج األمر ونزوله من اهللا 
  .واخلمسني ألف اليت جاء ذكرها يف املعارج هي يوم القيامة

وهي أن " أضواء البيان" صاحب -محة اهللا عليهر-وهناك وجه آخر ذكره حممد األمني الشنقيطي 
يوم القيامة حبسب حال املؤمن والكافر؛ فاملؤمن تكون عليه يسرية : األلف، واخلمسني ألف سنة، هي

  .وقصرية، والكافر تكون عليه طويلة وعسرية، واهللا أعلم، نعم
، والصنف الثاين وهم أهل ما هو الفرق بني القسم األول من أهل التخييل: أحسن اهللا إليك، يقول: س

  .ال يعلم معاين هذه النصوص: صلى اهللا عليه وسلم-التجهيل، علما أم يقولون بأن الرسول 
أن أهل التخييل جعلوا هلذه النصوص معاين، قالوا فعال أن الرسول ال يعلمها، لكن : الفرق بينهما: ج

هل التجهيل فال، عندهم ال أحد يعلم معاين من الفالسفة وممن يسموم أولياء علم معناها، واضح، أما أ
صلى اهللا عليه وسلم، وال املؤمنني، وال العرب، -هذه النصوص، ال يعلمها إال اهللا؛ ال جربيل، وال النيب 

  .ال أحد يعلم معناها،. وال العجم
علمها، إن الرسول يعلمها وحنن ن: إن الرسول ال يعلمها لكن حنن نعلمها، ومنهم من قال: منهم من قال



  .وهلا باطن خيالف الظاهر، فهذا هو الفرق بني الطائفتني، نعم
__________  

  .٥:  سورة السجدة آية -) ١(

)١/٢٢٤(  

  

ما تقولون يف رسالة اإلمام ! السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وفقكم اهللا: أحسن اهللا إليكم، يقول: س
 هذا وقد عثرت على إسنادها، وما وجدته أن الذهيب يف الرد على شيخ اإلسالم يف مسائل عقدية،

 يثين على هذه -رمحه اهللا-رجاله ثقات من بالذهيب إىل احلافظ، ووقفت على كالم أنه للسخاوي 
" الدرر الكامنة"الرسالة واملخطوط موجود يف ثالث ورقات، إضافة إىل أين وقفت على كالم للذهيب يف 

أفال يكون ذلك شاهدا " الفه يف باقي بعض األصول والفروعوخن: "رمحه اهللا وفيه-بشأن شيخ اإلسالم 
  .ملا يف الرسالة من مضمون، وقد صنف بعض األشاعرة يف إثبات هذه الرسالة وإحاطتها ببعض القرائن

 معروف موقفه من شيخ اإلسالم أو من قرينه، ويعترب من أقران الشيخ، -رمحه اهللا-اإلمام الذهيب : ج
رأيت رجال كأن العلوم نصبت : ه بعبارات حقيقة قلما من وصف الشيخ ا، قالأثىن عليه كثريا، وذكر

  .بني عينيه يأخذ منها ما شاء ويذر
ولعلي أورد شيئا من عباراته اليت أثىن ا على شيخ اإلسالم ثناء عاطرا يف الدرس القادم، لكن يبقى أن 

 علم الكالم؛ فاإلمام الذهيب يرى أن اإلمام الذهيب نعم له موقف يف دخول شيخ اإلسالم وتعمقه يف
  .األوىل جتنب التوسع يف هذا الباب على مذهب أو على رأي السيوطي ومن على شاكلته

أما أنه اعترض على شيخ اإلسالم، أو خالفه يف مسألة من مسائل الصفات فأنا ال أعلم شيئا من ذلك، 
ء والصفات على منهج أهل السنة واجلماعة، بل املشهور واملعروف عن اإلمام الذهيب أنه يف باب األمسا

 مآخذ فيما يتعلق جبانب توحيد العبارة العبادة، لكن ليست بذاك -ال نستطيع أن نقول-نعم هناك عنده 
  .حبيث يشنع عليه ا لكن عنده، أما يف توحيد األمساء والصفات فال، واهللا أعلم

)١/٢٢٥(  

  

هناك من أهل البدع من شنع على شيخ اإلسالم، وزعم أن وأنا ال أعرف هذه الرسالة، نعم أعرف أنه 
اإلمام الذهيب قال فيه وقال، لكن الذي بني أيدينا من كالم اإلمام الذهيب أبدا هو الثناء العاطر على 
.. شيخ اإلسالم والتزكية اليت قلما زكي ا الشيخ مبثل عبارات اإلمام الذهيب، لكنه ما وافقه على قضية

  .ما دخل يف هذا العلم؛ علم الفلسفة وعلم املنطق ومناظرة هؤالءيا ليته : قال



نعم ينبغي لإلنسان أال يدخل يف هذا العلم؛ ألنه قلما إنسان دخل فيه فسلم، ولكن : حنن نقول ابتداء
 - عز وجل -هذه تعترب منقبة هلذا اإلمام؛ ألنه دخل فيه وخرج كما دخل مل يعلق منه شيء، بل إن اهللا 

  . على هؤالء وهلهلة هؤالء وفضح هؤالء باألدلة النقلية واألدلة العقلية، نعم هيأه للرد
وكلتا يديه ميني ويف احلديث اآلخر إثبات الشمال : كيف جنمع بني قوله : أحسن اهللا إليكم، يقول: س
  .تعاىل-هللا 
ه يد ميني وله يد  ل- عز وجل -اهللا : صلى اهللا عليه وسلم-نعم، مجع العلماء بينهما أن قول النيب : ج

وكلتا يديه ميني كما ذكره اإلمام ابن قتيبة يف : : مشال، كما جاء يف احلديث، لكن يف قوله يف احلديث
ذكر ذلك دفعا لتوهم النقص، اليد الشمال بالنسبة حلق املخلوق ليست : ، قال"تأويل خمتلف احلديث"

ائما تستخدم يف األشياء احملترمة خبالف اليد كاليد اليمني، فهي أضعف من اليد اليمني، واليد اليمني د
الشمال، فلما كان هناك احتمال أن يرد لذهن بعض الناس أنه إذا أُثبت اهللا اليد الشمال أن تكون اليد 

  الشمال أقل من اليد اليمني
 وكلتا يديه ميني:دفع هذا التوهم فقال- صلى اهللا عليه وسلم -كما هي احلال يف املخلوق أراد النيب 

  .كلتا يديه يمن وبركة، ليس فيها نقص يف وجه من الوجوه، نعم: مبعىن

)١/٢٢٦(  

  

معلوم أن اهللا يف السماء مستو على عرشه، وهل عرشه على املاء، واهللا : أحسن اهللا إليكم، يقول: س
  .حيفظكم

ء كذا إىل أن ما بني السما: نعم، هذا هو الذي جاء يف حديث العباس، وإن كان ضعفه بعض العلماء: ج
وكَانَ { : عز وجل-وفوق السماء السابعة ماء وفوقه العرش نعم، وجاء ذلك يف قول اهللا : كذا، مث قال

  .وفسرت هذه اآلية حبديث العباس) ١(} عرشه علَى الْماِء 
ت يستدل املبتدعة على تأويل الصفا: أُشهد اهللا أين أحبك فيه، وسؤايل هو: أحسن اهللا إليكم، يقول: س

نرجو بيان ) ٢(} فَأَتى اللَّه بنيانهم من الْقَواعد { : تعاىل-الفعلية كالرتول وايء واإلتيان بقوله 
  .اجلواب عن ذلك

كما ذُكر سابقا أنه دائما لفهم الكالم ال بد من فهم : أقول! جعلنا اهللا وإياكم وإياه من املتحابني فيه: ج
 هو أسلوب العرب، وهذا هو كالم العرب الذي جاء به القرآن، القرآن السياق الذي ورد فيه، وهذا

نزل بلغة العرب، والعرب يطلقون هذه اللفظة ويكون هلا عدة معان، مىت يتعدد يتحدد هذا املعىن، 
 إمنا - عز وجل -ويراد هذا املعىن وال يراد هذا املعىن؟ بالسياق، فسياق هذه اآلية ليس يف جميء اهللا 

} ) ٢٢(وجاَء ربك والْملَك صفا صفا { : خبالف اآليات األخرى.ذاب، والكالم حول العذابجميء الع



جميء املالئكة، أو جميء الرمحة؛ السياق ال :  فلماذا نؤوهلا ونقول-صريح يف جميء اهللا عز وجل ) ٣(
واهللا أعلم، )٤(} تولُّوا فَثَم وجه اللَّه فَأَينما { : عز وجل-حيتمله، أما هذا فالسياق حيتمله مثل قول اهللا 

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
__________  

  .٧:  سورة هود آية -) ١(
  .٢٦:  سورة النحل آية -) ٢(
  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ٣(
  .١١٥:  سورة البقرة آية -) ٤(

)١/٢٢٧(  

  

صطالح مجهور املفسرين وغريهم، وهذا التأويل يعلمه أن وافق ظاهره أو مل يوافق، وهذا هو التأويل يف ا
وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا { : تعاىل -الراسخون يف العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله 

 كما نقل لك عن ابن عباس وجماهد وحممد بن جعفر بن الزبري وحممد) ١(} اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ 
وكال القولني حق باعتبار كما قد بسطناه يف مواضع آخر؛ وهلذا نقل . بن إسحاق وابن قتيبة وغريهم

  .عن ابن عباس هذا، أو وهذا وكالمها حق
  ـــــــــــــــــــــــ

نعم، احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد عليه وعلى آله 
  .ضل الصالة وأمت التسليموأصحابه أف

{ :  يف الرد على املفوضة واستدالهلم بآية آل عمران وهي قوله سبحانه-رمحه اهللا-ال زال كالم املؤلف 
 إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمم مل يفهموا من التأويل إال ما جاء عن ) ٢(} وم أوتوا من حيث أوذكر أ

  .ن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوحاملتأخرين، وهو صرف اللفظ ع
وذكر أن هذا االصطالح ليس له أصل يف الكتاب والسنة، وإمنا التأويل الوارد يف الكتاب والسنة هو 

واملعىن الثاين أن التأويل هو تفسري الكالم سواء وافق : أحد معنيني، هو املعىن الثاين الذي ذكره بقوله
إذا فُسر هذا الكالم سواء كان هذا التفسري مبا يتوافق مع الظاهر أو خيتلف : ظاهره أو مل يوافقه؛ مبعىن

  .مع الظاهر فهو املراد بالتأويل 
نبئْنا { عز وجل -قول اهللا : من القرآن: وذكرت لكم باألمس أمثلة على ذلك من الكتاب والسنة

 هأْوِيلالتفسري:  فقهه يف الدين وعلمه التأويل أياللهم: نبئنا بتفسريه، ومن السنة حديث: مبعىن) ٣(} بِت  
__________  



  .٧:  سورة آل عمران آية -) ١(
  .٧:  سورة آل عمران آية -) ٢(
  .٣٦:  سورة يوسف آية -) ٣(

)١/٢٢٨(  

  

القول يف : " يف تفسريه، فيقول-رمحه اهللا-وهو وهذا هو االصطالح الذي يستخدمه ابن جرير الطربي 
وهذا هو التأويل يف اصطالح مجهور املفسرين : يف تفسري هذه اآلية، يقول: مبعىن..." تأويل هذه اآلية

  .وغريهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون يف العلم، التفسري مما يعلمه الراسخون يف العلم
} خونَ في الْعلْمِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراس{ : وبناء على ذلك هو موافق لوقف من وقف على قوله

على اهللا " أويل العلم"يعين عطف " أويل العلم"كقراءة ابن عباس وجماهد وغريهم، فمن وقف على ) ١(
وما يعلم تفسريه إال : التفسري، كأن معىن الكالم: على لفظ اجلاللة أراد بالتأويل يف هذه اآلية أي املعاين؟

  اهللا والراسخون يف العلم، واضح؟
كما نقل ذلك -نقل ذلك عن ابن عباس وجماهد، يعين قراءة الوقف، وهي قراءة صحيحة كما : يقول

عن ابن عباس وجماهد وحممد بن جعفر بن الزبري وحممد بن إسحاق بن يسار وابن قتيبة الذي هو عبد 
  .اهللا بن مسلم املتوىف سنة مائتني وست وسبعني وغريهم

 ليس معىن القول األول اللي هو -، ..فسري واحلقيقة اليتأي القولني؟ الت" وكال القولني حق باعتبار"
وما { قراءة من قرأ بالوقف على لفظ اجلاللة : املعىن األول واملعىن الثاين، ال، وكال القولني حق، أي

 إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمع{ انتهى الكالم، ) ٢(} ينقُولُونَ َآملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو فالواو هنا ) ٣(} ا بِه
" راسخون"ويكون . وهنا على قراءة من قرأ بالوقف تكون عاطفة أو استئنافية؟ تكون استئنافية: قالوا

استأنف الكالم من جديد، وقراءة الوقف هي قراءة اجلمهور، لكن ال تعارض بني .. مبتدأ، ابتدأ الكالم
  .القولني 

__________  
  .٧ : سورة آل عمران آية -) ١(
  .٧:  سورة آل عمران آية -) ٢(
  .٧:  سورة آل عمران آية -) ٣(

)١/٢٢٩(  

  



إن تأويله يعلمه : إن التأويل ليس له إال معىن واحد لكان هناك تعارض، كيف؟ مجاعة يقولون: لو قلنا
  .ال يعلمه أولوي العلم: اهللا والراسخون يف العلم، ومجاعة أخرى يقولون

له أكثر من معىن اتضح أن كال القراءتني حق، فمن وقف أراد معىن، ومن وصل لكن ملا تبني أن التأويل 
أراد املعىن اآلخر، وذا جتتمع األقوال وال يكون هناك تعارض أو تناقض، نعم؛ وهلذا نقل عن ابن عباس 

  .هذا وهذا
أ بالوقف  قرأ بالوقف، وقرأ بالوصل؛ فإذا قر- رضي اهللا عنه -ابن عباس نفسه : يعين" وكالمها حق

  .أراد املعىن األول الذي سيأتينا، وإذا قرأ بالوصل أراد املعىن الثاين الذي هو التفسري
هو أن التأويل هو احلقيقة اليت يؤول الكالم إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أُخرب به : واملعىن الثالث

هو احلقائق املوجودة أنفسها، ال يف اجلنة من األكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغري ذلك 
  .ما يتصور من معانيها يف األذهان ويعرب عنه باللسان

يا أَبت هذَا { :  أنه قال-عليه السالم- عن يوسف -تعاىل-وهذا هو التأويل يف لغة القرآن كما قال 
هلْ ينظُرونَ إِلَّا تأْوِيلَه يوم يأْتي تأْوِيلُه  { :تعاىل-وقال ) ١(} تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا 

 قا بِالْحنبلُ رسر اَءتج لُ قَدقَب نم وهسن ينقُولُ الَّذٍء { : تعاىل-وقال ) ٢(} ييي شف متعازنفَإِنْ ت
نمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدأْوِيلًا فَرت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الَْآخوالْيو ٣(} ) ٥٩(ونَ بِاللَّه (
  .وهذا التأويل هو الذي ال يعلمه إال اهللا

  ـــــــــــــــــــــــــ
هذا هو األكثر ورودا يف القرآن وهو أن التأويل يأيت : نعم، هذا هو املعىن الثالث، ولعل الشيخ يقول

  .قيقة اليت يؤول إليها الكالماحل: ويراد به
__________  

  .١٠٠:  سورة يوسف آية -) ١(
  .٥٣:  سورة األعراف آية -) ٢(
  .٥٩:  سورة النساء آية -) ٣(

)١/٢٣٠(  

  

إما فعل أمر أمر أو : وكما ذكرت باألمس أن الكالم إما طلب أو إنشاء، واإلنشاء هو اخلرب، والطلب
: غدا سيحضر زيد، هذا خرب، تأويله: لكم كما ذكرت باألمسطلب ترك، فاألخبار مثل لو أقول 
هذا تأويل اخلرب الذي باألمس، حقيقة وجود هذا الكالم يف اخلارج : حضور زيد، فعال إذا حضر نقول

  .هو التأويل



قم، تأويل هذا الطلب القيام نفسه، ال : فهو إما طلب فعل أو طلب ترك، ملا أقول ألحدكم: أما الطلب
  .له عدم القيام اخلروج واضح؟ خترج تأوي

 -فما تأويل هذا؟ فعلُ النيب ) ١(} فَسبح بِحمد ربك واستغفره { :  لرسوله- عز وجل -فإذا قال اهللا 
كان يكثر أن يقول : "  وهلذا عائشة تقول- صلى اهللا عليه وسلم - تطبيق النيب -صلى اهللا عليه وسلم 
يطبق القرآن، واضح " ك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل، يتأول القرآن سبحان: يف ركوعه وسجوده

  ؟
 عن الغيبة وعن النميمة فامتنعنا عن هذا األمر فهذا تأويل هذا الطلب، - عز وجل -وإذا انا اهللا 

  واضح وال ما هو واضح ؟
ليت يؤول الكالم إليها وإن أن التأويل هو احلقيقة ا: واملعىن الثالث: ضرب املؤلف على ذلك أمثلة يقول

وافق ظاهره، فتأويل ما أخرب به يف اجلنة من األكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغري ذلك 
  .هو احلقائق املوجودة أنفسها

 أخربنا أن القيامة سيكون فيها كذا وكذا وكذا، وأن هناك جنة فيها أار من - عز وجل -اهللا : مبعىن
سل وأار من ماء، وفيها أشجار، نعم وفيها قصور وفيها حور، وأخربنا عن النار وما لنب وأار من ع

تأويل هذه األخبار هي احلقائق نفسها، هي حقيقة هذه األمور، حقيقة ما يف اجلنة، حقيقة ما يف . فيها
  .النار، حقيقة ما يف القيامة، ال ما يتصور من معانيها يف األذهان 

__________  
  .٣: رة النصر آية  سو-) ١(

)١/٢٣١(  

  

أليس ألن اآلن اهللا أخربنا عن اجلنة وما فيها، فعندنا تصور ذهين عن هذه األمور وإال ال؟ عندنا تصور 
  .أعاذنا اهللا وإياكم منها-عن أار اجلنة، وعن قصور اجلنة، وعن عذاب النار 

 التأويل هو عينها، حقيقتها، ال ما هناك تصور ذهين عنها، هذا التصور الذهين ليس هو التأويل، إمنا
  .يتصور من معانيها يف األذهان ويعرب عنه باللسان

يف اجلنة أار من لنب، :  عرب مثال عن األار أن فيه ا أار من لنب يف اجلنة، وحنن نقول- عز وجل -اهللا 
  .تأويل هذا اخلرب هو ذات النهر الذي من لنب يف اجلنة

يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد { :  عن يوسف -تعاىل-ة القرآن كما قال وهذا هو التأويل يف لغ
فيوسف أخرب يف صغره أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا رآهم يسجدون ) ١(} جعلَها ربي حقا 

ته وأبواه عليه وخروا له، هذا اآلن خرب وال واقع؟ خرب ما وقع منه شيء، ملا توىل ملك مصر ودخل أخو



اآلن وقعت يف اخلارج ظهرت يف العيان، هذا حقيقة تلك ) ٢(} هذَا تأْوِيلُ رؤياي { : له سجدا قال
  .الرؤيا، فهذا تأويلها

  هلْ ينظُرونَ إِلَّا تأْوِيلَه يوم يأْتي تأْوِيلُه يقُولُ الَّذين نسوه من قَبلُ{ : تعاىل-وقال 
  

__________  
  .١٠٠:  سورة يوسف آية -) ١(
  .١٠٠:  سورة يوسف آية -) ٢(

)١/٢٣٢(  

  

 قا بِالْحنبلُ رسر اَءتج الرسل جاءت لألمم أن هناك يوما آخر جيازى فيه الناس، جيازى فيه ) ١(} قَد
بعض األمم وقابلوا احملسن على إحسانه واملسيء على إساءته، وهناك جنة ونار، هذه األمور كذب ا 

) ٢(} هلْ ينظُرونَ إِلَّا تأْوِيلَه يوم يأْتي تأْوِيلُه { انتظروا :  يقول- عز وجل -رسلهم بالتكذيب، فاهللا 
 يقُولُ الَّذين نسوه من قَبلُ قَد جاَءت رسلُ ربنا{ إذا وقع فعال يوم القيامة ماذا يقول هؤالء املكذبون ؟ 

 قهذا ما جاءت به الرسل وهذا ما أخربنا به الرسل فعال وقع كما أخربوه فهذا هو تأويل ) ٣(} بِالْح
  .تلك األخبار اليت أخربت ا الرسل

فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم { : سبحانه-مث مثّل أيضا املؤلف يف قوله 
أْوِيلًا تت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الَْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمالتأويل هنا حيتمل املعىن الثاين وحيتمل ) ٤(} ) ٥٩(ؤ

كونكم رددمت هذا األمر الذي تنازعتم " ذلك خري وأحسن تفسريا: "املعىن الثالث، حيتمل أن يكون املعىن
  .عناه، فهذا أفضل وأحسن من تفسريكم ومن اجتهاداتكمفيه إىل اهللا والرسول تنازعتم يف م

احلقيقة، هذا حقيقة اإلميان أنك ترجع عند التنازع إىل اهللا ورسوله، وهذا : وحيتمل أن يكون املعىن
التأويل هو الذي ال يعلمه إال اهللا، حقيقة ما أخرب اهللا به عن اجلنة وعن النار وعن نفسه من األمساء 

قة هل يعلمها أحد من البشر؟ اجلواب ال، فهذا هو التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا والصفات، هذه احلقي
  .املتوافق مع وقف من وقف على لفظ اجلاللة، نعم

__________  
  .٥٣:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٥٣:  سورة األعراف آية -) ٢(
  .٥٣:  سورة األعراف آية -) ٣(
  .٥٩:  سورة النساء آية -) ٤(



)١/٢٣٣(  

  

فتأويل الصفات هو احلقيقة اليت انفرد فرض اهللا بعلمها وهو الكيف اهول الذي قال فيه السلف 
االستواء معلوم والكيف جمهول، فاالستواء معلوم يعلم معناه وتفسريه ويترجم بلغة : كمالك وغريه

  .تعاىل-أخرى، وأما كيفية ذلك االستواء فهو التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 هي احلقيقة وهذه احلقيقة هي الكيفية اليت استأثر اهللا بعلمها، - عز وجل -إذن تأويل صفات اهللا 
وأمسك السلف عن حتديدها، فهم يثبتون الصفة ويعلمون معناها لكن الكيفية هي التأويل اليت استأثر 

فرد اهللا بعلمها، ما هي هذه احلقيقة؟ وهو الكيف فتأويل الصفات هي احلقيقة اليت ان: اهللا بعلمها يقول
: اهول الذي قال فيه السلف كمالك وغريه كاإلمام ربيعة بن عبد الرمحن شيخ مالك كما سيأيت

  .االستواء معلوم والكيف جمهول
 ملا جاز إيضاح -كما زعم املفوضة-فاالستواء معلوم، يعلم معناه ويفسر ويترجم، فلو مل يكن معلوما 

معناه وال ترمجة معناه، إمنا العرب تعرف أن معىن االستواء هو العلو واالرتفاع، طيب، كيفية هذا 
  . هو من التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا، نعم- عز وجل -االستواء املضاف إىل اهللا 
 : كما ذكره عبد الرزاق وغريه يف تفسريهم عنه أنه قال-رضي اهللا عنهما-وقد روي عن ابن عباس 

تفسري تعرفه العرب من كالمها، وتفسري ال يكفر يعذر أحد جبهالته، : تفسري القرآن على أربعة أوجه
عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب، وهذا كما قال -وتفسري يعلمه العلماء، وتفسري ال يعلمه إال اهللا 

صلى -وقال النيب ) ١٧( جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ{ : تعاىل-
أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب : يقول اهللا: اهللا عليه وسلم

  -بشر 
__________  

  .١٧:  سورة السجدة آية -) ١(

)١/٢٣٤(  

  

 ما ذكره عبد الرزاق بن مهام الصنعاين -ارضي اهللا عنهم-وقد روي عن ابن عباس : نعم، يقول املؤلف
اإلمام احلافظ وغريه يف تفسريهم، تفسريه مطبوع " املصنف"املتوىف سنة مائتني وإحدى عشر صاحب 

اآلن وال بأس أن نذكر هناك لطيفة يذكرها العلماء يف ترمجة عبد الرزاق وإن مل تكن متصلة باملوضوع 
  :لكن نروح ا عن النفوس



رمحه اهللا، وقد رحل إليه اإلمام أمحد وحيىي بن معني ليسمعا منه - الرزاق شيخ لإلمام أمحد معلوم أن عبد
انظر إذا خرج : وبقي عنده معه اإلمام أمحد مدة وأدرك معه عيد الفطر، فقال اإلمام أمحد ليحىي بن معني

كبري يف صبيحةاح يوم يف مسألة مشروعية الت: اإلمام عبد الرزاق فإن كبر كربنا وإن سكت سكتنا، يعين
  .العيد قبل الصالة

رأيت منكما : فخرج وخرجا معه فما كرب وما كربا، ملا انقضى من الصالة دعامها للغذاء فسأهلما قال
إنا قد أحرزنا يف أنفسنا : أنكما مل تكربا ملا خرجتما إىل املصلى، فقاال له: ما رأيت؟ قال: قالوا! عجبا

وأنا كذلك أحرزت يف نفسي إن رأيتكما كربمتا :  مل نكرب، وفقالأنك إن كربت كربنا وإن مل تكرب
  .كربت وإن سكتما سكت

الحظوا يا إخوان هذا التكامل بني هؤالء، بني أستاذ وتالميذ بني أئمة يف الواقع، يف منتهى األدب، يف 
  .منتهى التقدير، علما بأن كل واحد منهم إمام حبد ذاته

 يريد البقاء أياما حمدودة -يعين- جاء وكان -رمحه اهللا-اإلمام أمحد أيضا من لطيف ما يذكر يف ذلك 
يسمع من عبد الرزاق ويرجع إىل بغداد لكنه بقي عنده مدة فطالت املدة، ونفذدت النقود اليت معه، 

 وبدأ يشتغل -رمحه اهللا-فأراد عبد الرزاق أن يعطيه شيئا من املال يتقوى به فأىب وخرج إىل السوق 
  ذا يشتغل؟بنفسه، ما

اإلمام أمحد، يف سبيل ماذا ؟ يبحث عن جتارة ؟ عن منصب ؟ ذهب ! حيمل للناس بأجرة، من هذا ؟
  .يف سبيل هذا العلم!! يتسوح

)١/٢٣٥(  

  

وهلذا ال نتصور أن هذا العلم الذي وصل إلينا وصل إلينا بتلك السهولة اليت يتصورها كثري من الناس، 
. هؤالء الصيارفة، هؤالء األئمة الذين بذلوا يف سبيله أغلى ما ميلكونهذا العلم وصل إلينا عن طريق 

تعرضوا لألخطار، هجروا . بذلوا أوقام حيام جهدهم يف سبيل أن يقدموا لنا هذا العلم غضا طريا
  .وتركوا بالدهم وأمواهلم وأوالدهم

مسند يف الدنيا، رحل من بلده أكرب : بقي بن خملد صاحب املسند املشهور الذي يقول عنه اإلمام الذهيب
يف األندلس وهو شاب يفع يف مقتبل العمر، رحل إىل املشرق ليطلب العلم، وما رجع إىل بلده إال بعد 

مضي أكثر من أربعني سنة، يسمى رحالة اإلسالم، رجع وقد شاخ وشاب، لكن رجع ومعه سبع 
  .وعشرون مجال حمملة بالكتب اليت كتبها بيده

 كتبه على -الذي يعترب نادرا يف فنه، رمحه اهللا" التاريخ الكبري" كتب تاريخ -رمحه اهللا-اإلمام البخاري 
  .ضوء املصابيح؟ كتبه على ضوء القمر يف الليايل القمرية



هذه األمور حقيقة جتعل عند ا املسلم اإلحساس بقيمة هذا العلم وأال يستكثر اإلنسان مهما بذل يف 
  .بل عده اإلمام أمحد أفضل من اجلهاد يف سبيل اهللاسبيله، فهو من أجلّ العبادات 

تفسري : نعود إىل ما حنن فيه بيقول ما ذكره عبد الرزاق وغريه يف تفسريهم عنه عن ابن عباس أنه قال
غريب القرآن الذي ال ميكن أن : تفسري تعرفه العرب من كالمها، وذلك مثل: القرآن على أربعة أوجه

الزرايب، النمارق، األحقاب، الشاهد : ة العرب، ماذا أرادوا ذا اللفظ؟ مثليفهم إال من خالل معرفة لغ
  .أن هناك مؤلفات ألفت يف غريب القرآن

وتفسري ال يعذر أحد جبهالته؛ كاملعاين الشرعية املتعلقة مبا جيب على العبد؛ كإقامة الصالة، : النوع الثاين
  . يعذر أحد أنه جيهله،وإيتاء الزكاة، والصوم، واحلج، والتوحيد، فهذا ال

)١/٢٣٦(  

  

إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه { ) ١(} أَقيموا الصلَاةَ { : عز وجل-واهللا ال أفهم قول اهللا : ال ميكن أن يقول إنسان
ومة لعامة فهذه مفه) ٤(} ) ٣(لَم يلد ولَم يولَد { ) ٣(} ) ١(قُلْ هو اللَّه أَحد { ) ٢(} إِلَّا أَنا 
  .املسلمني

وتفسري يعلمه العلماء؛ كتفسري العام واخلاص واملقيد واملطلق والناسخ واملنسوخ وحنو ذلك، فهذا ال 
يعلمه إال العلماء، معلوم أن القرآن اشتمل على عام وخاص ومقيد ومطلق وناسخ ومنسوخ فمن مييز 

تلك اآلية، هذه اآلية مقيدة بتلك اآلية، هذه اآلية منسوخة ب: يقول لك. بني هذه األمور ؟ أهل العلم
  .هذه اآلية خمصصة بتلك اآلية

 من ادعى علمه فهو كاذب، وما هو هذا التفسري؟ حقائق ما - عز وجل -وتفسري ال يعلمه إال اهللا 
ما أخرب اهللا به، حقيقة ما أخرب اهللا به عن اجلنة، حقيقة ما أخرب اهللا به عن النار، عن يوم القيامة، حقيقة 

  .أخرب اهللا به عن نفسه من األمساء والصفات
: وهذا كما قال تعاىل: هذه احلقائق ال يعلمها إال اهللا، استأثر اهللا بعلمها وضرب على ذلك مثاال يف قوله

 ميكن لنفس أن ال) ٥(} ) ١٧(فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ { 
  . من نعيم اجلنة - عز وجل -تعلم حقيقة ما أخفاه اهللا 

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني " واستدل على ذلك مبا ثبت يف الصحيحني يف احلديث القدسي 
ليس يف الدنيا مما يف اآلخرة إال : رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر وهلذا ابن عباس يقول

  .األمساء
__________  

  .٧٢:  سورة األنعام آية -) ١(



  .١٤:  سورة طه آية -) ٢(
  .١:  سورة اإلخالص آية -) ٣(
  .٣:  سورة اإلخالص آية -) ٤(
  .١٧:  سورة السجدة آية -) ٥(

)١/٢٣٧(  

  

 أن يف اجلنة أار من لنب، وحنن نعلم ما هو اللنب، ليس كالعسل وليس كاملاء، - عز وجل -أخرب اهللا 
إذا كان نوع من أنواع ماء اجلنة من شرب منه مل يظمأ أبدا، فما . قة هذا اللنب اهللا أعلم بهلكن حقي

الظن بالعسل ؟ ما الظن باخلمر ؟ ما الظن باللنب؟ الشاهد أن حقيقة حقائق هذه األمور األشياء مما استأثر 
  .نعم. اهللا بعلمه

  الرد على املفوضة يف األمساء والصفات
أَفَلَا { : تعاىل- ما خوطبنا به ونفهم من الكالم ما قُصد إفهامنا فها هنا إياه كما قال وإن كنا نفهم معاين

فأمر بتدبر ١) (٢(} أَفَلَم يدبروا الْقَولَ { : تعاىل-وقال } ) ٢٤(يتدبرونَ الْقُرَآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن : الرمحن السلميوقال أبو عبد .القرآن كله ال بتدبر بعضه

 عشر - صلى اهللا عليه وسلم -أما كانوا إذا تعلموا من النيب : عفان وعبد اهللا بن مسعود وغريمها
  ..فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا،: آيات مل يتجاوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا

 من فاحتته إىل خامتته، أقف عند كل -رضي اهللا عنهما-عرضت املصحف على ابن عباس : اهدوقال جم
ما قال : ما ابتدع أحد بدعة إال ويف كتاب اهللا بياا، وقال مسروق: آية أسأله عنها، وقال الشعيب

ذا  عن شيء إال وعلمه يف القرآن ولكن علمنا قصر عنه، وه- صلى اهللا عليه وسلم -أصحاب حممد 
  .باب واسع قد بسط يف موضعه

  ـــــــــــــــــــــــــ
__________  

  .٢٤:  سورة حممد آية -) ١(
  .٦٨:  سورة املؤمنون آية -) ٢(

)١/٢٣٨(  

  



إن نصوص األمساء والصفات ال يعلم : نعم، عاد املؤلف ليؤكد يف الرد على هؤالء املفوضة الذين يقولون
حقائق : فهذا من التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا، أي: ه إال اهللا، قالأحد معناها، وأن معناها ال يعلم

 بأن يف اجلنة قصورا - عز وجل -إذا خاطبنا اهللا : األمور، وإن كنا نفهم معاين ما خوطبنا به، مبعىن
  .وحورا وأارا فيها لنب وعسل وماء، يفهم هذا أو ال يفهم ؟ يفهم، لكن حقيقته هي الغائبة

أخربنا عن نفسه أنه مسيع بصري وأنه مستو على العرش، وأن له رمحة وأنه يغضب وأنه جييء كذلك إذا 
يوم القيامة وأنه يرتل كل ليلة، حنن نفهم هذه املعاين، فنفرق بني السمع والبصر، ونعلم أن السمع 

 خيتلف عن خيتلف عن البصر، كما أنا أن القدرة ختتلف عن اإلرادة، والرتول خيتلف عن الصعود والعلو
  .السفول 

مث أورد املؤلف الدليل على أن كل ما يف القرآن مفهوم املعىن، وأن ما خوطبنا به نفهم معناه، ورد على 
هؤالء املفوضة الذين زعموا أن يف القرآن ما ال يفهم معناه، استدل عليهم بقوله أو باآليات اليت فيها 

  األمر
أَفَلَم يدبروا { ) ١(} ) ٢٤(تدبرونَ الْقُرَآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها أَفَلَا ي{ : تعاىل-بتدبر القرآن، فقال 

ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثريا { ) ٣(} أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرَآنَ { ) ٢(} الْقَولَ 
)٤(} ) ٨٢ ( }أَن ابتابِ كأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتيلو هاتوا َآيربديل كاربم كإِلَي اهلْنز)٥(} ) ٢٩. (  

__________  
  .٢٤:  سورة حممد آية -) ١(
  .٦٨:  سورة املؤمنون آية -) ٢(
  .٨٢:  سورة النساء آية -) ٣(
  .٨٢:  سورة النساء آية -) ٤(
  .٢٩:  سورة ص آية -) ٥(

)١/٢٣٩(  

  

هذه اآليات عامة أمرنا بتدبر القرآن كله، . فاهللا أمر بتدبر القرآن أم بتدبر بعض القرآن ؟ نعم يا مجاعة
ومل يستثن من ذلك شيئا، ولو كان يف القرآن ما ال يفهم معناه لكان األمر بتدبره من باب اللغو الذي ال 

  .فائدة منه، بل من باب التعجيز ومن باب التكليف مبا ال يطاق
 عنه، كيف تأمرين بتدبر كالم ال أفهم معناه؟ هذا فيه تعجيز للعباد فيه - عز وجل -وهذا يرته اهللا 

تكليف هلم مبا ال يستطيعون؛ ألن التدبر مستلزِم للفهم فإذا جئتين بكالم أعجمي وأنا ال أعرف حرفا 
يش أتدبر كالما ما تدبر هذا الكالم، كان أمرك يل لغوا، أ: من حروف كالم األعاجم، مث قلت يل



  .ال بد أوال أن أفهم الكالم مث أتدبر معناه ! أفهمه
 بتدبر القرآن ومل يستثن من ذلك شيءئا، ويف مقدمة ذلك ما تضمن أمساءه - عز وجل -فإذا أمرنا اهللا 

  .وصفاته دل هذا على أن نصوص الصفات مفهومة املعاين أو غري مفهومة املعاين؟ مفهومة املعاين
 أيضا بأثر أيب عبد الرمحن السلمي الذي رواه اإلمام أمحد وابن جرير واحلاكم وصحح إسناده، مث استدل

: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن من الصحابة؛ عثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود وغريمها: قال
ات مل  عشر آي- صلى اهللا عليه وسلم - إذا تعلموا من النيب -أي كان الصحابة-أم كانوا 

  .فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا: يتجاوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا
 دون - صلى اهللا عليه وسلم -أن الصحابة تلقوا هذا القرآن وتعلموه من النيب : الشاهد من األثر

  استثناء، فهموا معانيه وطبقوا
فجمعوا بني العلم والعمل ومل يذكروا أن هناك آيات يف أوامره، امتثلوا أوامره وانتهوا عن نواهيه، 

يتجاوزوا؛ هذه ال يفهم :  أن يضربوا عنها صفحا، قال- صلى اهللا عليه وسلم -القرآن أمرهم النيب 
  .معناها، هذا كما يقوله هؤالء املفوضة

)١/٢٤٠(  

  

ته إىل خامتته، أقف  من فاحت-رضي اهللا عنهما-عرضت املصحف على ابن عباس : وقال جماهد: يقول
ثالث مرات أعرضه على ابن عباس آية آية، أما العرض : عند كل آية وأسأله عنها، ويف رواية أنه قال

عرضت املصحف على ابن عباس ثالثني مرة، لكن الذي وقفه عند كل آية : العام فثبت عنه أنه قال
 القرآن كامال، وجماهد يعترب من أن ابن عباس فسر له: ثالث مرات، ومل يستثن من ذلك شيئا، مبعىن

  .أجل تالمذة ابن عباس 
ما ابتدع أحد بدعة إال ويف كتاب اهللا : وقال الشعيب عامر بن شراحيل املتوىف سنة مائة وأربع: يقول

بياا، يريد أن يوضح أن القرآن اشتمل على كل شيء، فهؤالء املعطلة وهؤالء املفوضة القرآن جاء يف 
  .الرد عليهم

 عن شيء إال وعلمه يف القرآن، ولكن - صلى اهللا عليه وسلم -ما قال أصحاب حممد : مسروقوقال 
علمنا قصر عنه، مبعىن أن كل ما يف القرآن مفهوم، وأن ما قاله الصحابة، إمنا استندوا يف ذلك إىل كتاب 

  .عز وجل، نعم-اهللا 
لضاللة يف باب العلم واإلميان مبا جاء به واملقصود هنا التنبيه على أصول املقاالت الفاسدة اليت أوجبت ا

 غري عامل مبعاين القرآن - صلى اهللا عليه وسلم -صلى اهللا عليه وسلم، وأن من جعل الرسول -الرسول 
  .الذي أنزل إليه وال جربيل جعله غري عامل بالسمعيات مل جيعل القرآن هدى وال بيانا للناس



 - صلى اهللا عليه وسلم -الكلية، فال جيعلون عند الرسول مث هؤالء ينكرون العقليات يف هذا الباب ب
 ال علوما عقلية وال مسعية، وهم قد شاركوا يف هذا املالحدة من - عز وجل -وأمته يف باب معرفة اهللا 

  .وجوه متعددة
 وإىل السلف من اجلهل، كما أخطأ يف - صلى اهللا عليه وسلم -وهم خمطئون فيما نسبوه إىل الرسول 

  . التحريف والتأويالت الفاسدة وسائر أصناف املالحدةذلك أهل
  ــــــــــــــــــــــ

)١/٢٤١(  

  

، فمن هذه "أهل التجهيل"هذه هي اللوازم الباطلة املترتبة على قول املفوضة الذين مساهم الشيخ 
أن يكون هدى أم مل جيعلوا القرآن هدى وال بيانا للناس؛ ألن الكالم الذي ال يفهم هل ميكن : اللوازم
  وبيانا؟

 عن أخص أوصافه، فاهللا أنزل هذا القرآن ليكون هدى للناس - عز وجل -وهلذا جردوا كتاب اهللا 
 صلى اهللا عليه -وبينات، فالزم مذهبهم أن القرآن ليس دى وال بيان؛ ألم يزعمون أن الرسول 

 فالكالم الذي ال يفهم معناه ال  ال يعلم معاين هذه اآليات اليت يف الصفات وال حىت جربيل،-وسلم 
  .ميكن أن يكون هدى؛ هذا الالزم األول

أنكروا اجلانب العقلي، داللة العقل، يف هذا الباب، باب األمساء والصفات كلية، على : الالزم الثاين
ل النقيض متاما من أهل التأويل، أهل التأويل اعتمدوا على العقل كلية يف هذا الباب، أولئك فألغو العق
متاما، وهلذا ال تستخدم عقلك، ال تستخدم فهمك وال شيءئا، اقرأ هذه اآليات وأمرها كما جاءت 

  .من اللوازم. دون فهم للمعىن، هذا الالزم الثاين
 - عز وجل - وأمته يف باب معرفة اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -وال جيعلون عند الرسول : وهلذا قال

 وأمته أن - صلى اهللا عليه وسلم -أم نفوا عن النيب : ذا الالزم الثالثال علوما عقلية وال مسعية، ه
  .يكون عندهم شيء من العلم العقلي والسمعي يف باب األمساء والصفات

أم شاركوا املالحدة من وجوه متعددة، وأبرز ما شاركوهم يف ذلك أيش : على مذهبهم: الالزم الرابع
  ء يف ماذا ؟املالحدة؟ أهل التخييل شاركهم هؤال

)١/٢٤٢(  

  



من اللوازم الباطلة أن هؤالء شاركوهم، شاركوهم يف : مر علينا أهل التجهيل ومذهبهم، الشيخ يقول
ماذا ؟ يعين حوهلا تدندن، أليس أهل التجهيل زعموا أن الرسول ال يفهم، منهم من قال أنه الرسول ال 

بذلك، وهذا غاية يف اإلحلاد، فهؤالء شاركوا أهل فهم معناها لكن مل يعرب : يفهم معناها، ومنهم من قال
  .التجهيل يف هذا اجلانب، ذلك كوم جعلوا الرسول غري عامل مبعاين هذه النصوص اليت جاء ا

 والسلف الصاحل إىل اجلهل، إنسان يقرأ - صلى اهللا عليه وسلم -أم نسبوا الرسول : الالزم اخلامس
كما أخطأ بذلك أهل التحريف : ة األمر جاهل وليس بعامل، يقولكالما ال يفهم معناه فهو يف حقيق

والتأويالت الفاسدة وسائر أصناف املالحدة، أخطئوا يف هذا اجلانب، هؤالء أخطئوا يف جانب وأولئك 
  .أخطئوا يف اجلانب اآلخر، نعم

  اإلميان بالسمعيات وبأن اهللا فوق العرش
 من نقل مذهبهم حبسب ما حيتمله هذا املوضع ما يعلم به وحنن نذكر من ألفاظ السلف بأعياا، وألفاظ

والتابعون -كنا : مذهبهم، روى أبو بكر البيهقي يف األمساء والصفات، بإسناد صحيح عن األوزاعي قال
 فوق عرشه، ونؤمن مبا وردت به السنة من صفاته، فقد حكى -تعاىل ذكره-إن اهللا :  نقول-متوافرون

مالك إمام أهل احلجاز، واألوزاعي : ة األربعة يف عصر تابعي التابعني الذين هماألوزاعي وهو أحد األئم
إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول يف زمن التابعني 

  .باإلميان بأن اهللا فوق العرش وبصفاته السمعية
سئل مكحول والزهري عن تفسري : عي قالوروى أبو بكر اخلالل يف كتاب السنة، عن األوزا

سألت مالك بن أنس : أَمروها كما جاءت، وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قالت: األحاديث، فقال
أمروها كما : وسفيان الثوري والليث بن سعد واألوزاعي عن األخبار اليت جاءت يف الصفات، فقالوا

  .فأمرها كما جاءت بال كي: جاءت، ويف رواية قالوا

)١/٢٤٣(  

  

  .بال كيف، رد على املمثلة:  أمروها كما جاءت رد على املعطلة، وقوهلم-رضي اهللا عنهم-فقوهلم 
والزهري ومكحول مها أعلم التابعني يف زمام، واألربعة الباقون هم أئمة الدنيا يف عصر تابعي التابعني، 

 فوق عرشه والنايف لصفاته؛ ليعرف الناس وإمنا قال األوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم املنكر لكون اهللا
  .أن مذهب السلف كان خالف ذلك، ومن طبقتهم محاد بن زيد ومحاد بن سلمة وأمثاهلما

  ــــــــــــــــــــــ
 بدأ يف ذكر اآلثار عن السلف يف إثبات هذه الصفات اخلربية اليت أنكرها -رمحه اهللا-نعم، الشيخ اآلن 

كنا والتابعون :  األوزاعي عبد الرمحن بن عمر املتوىف سنة مائة وسبع ومخسنيهؤالء املعطلة، وبدأ بقول



  متوافرون
  . فوق عرشه، ونؤمن مبا وردت به السنة من صفاته من الصفات اخلربية -تعاىل ذكره-إن اهللا : نقول
صر تابعي فقد حكى األوزاعي وهو أحد األئمة األربعة يف عصر تابعي التابعني، أئمة الدنيا يف ع: يقول

األوزاعي، ومالك إمام أهل احلجاز، والليث إمام أهل مصر، : التابعني أربعة هؤالء الذين ذكرهم الشيخ
  .والثوري إمام أهل العراق، واألوزاعي إمام أهل الشام، هذه هي أقطار العامل اإلسالمي آنذاك

فوق عرشه، ومن إثبات .. هفهؤالء األئمة كأم متفقون على ما ذكره األوزاعي من أن اهللا على عرش
الصفات السمعية اليت وردت من .. وبصفاته السمعية: الصفات اليت ينكرها هؤالء؛ وهلذا قال املؤلف

طريق السمع اليت تسمى الصفات اخليربية اليت ال جمال للعقل يف إثباا كالوجه واليدين واالستواء 
  .وايء والرتول والرمحة والغضب وحنو ذلك

ار النقاش بني أهل السنة وهؤالء ومجهور املعطلة فهؤالء أئمة الدنيا يف وقتهم كانوا يثبتون هذه هي مد
  .ذلك دون أدىن حترج ودون نكري من غريهم

)١/٢٤٤(  

  

سئل مكحول : وكتابه هذا مطبوع، روى عن األوزاعي أنه قال" السنة"مث ذكر أن اخلالل يف كتابه 
أمروها كما جاءت، :  األحاديث اليت جاءت يف الصفات، فقاالوالزهري، ومها من التابعني عن تفسري

  .استوىل": استوى: "ال تؤولوها كما أوهلا املعطلة، ال تقولوا: مبعىن
أنه ال يفهم معناها، ال؛ : أمروها كما جاءت معناه: وليس معىن قوهلما وقول غريمها من األئمة إذا قالوا

أمروها كما جاءت لكن إياكم أن : أمروها كما جاءت، لقالوا لنا: واألنه لو كان ال يفهم هلا معىن ملا قال
  واضح ؟. تفهموا ما دل عليه ظاهرها

أمروها كما جاءت بال كيف، فلو كان كما يقول : وهلذا مما يبني ذلك أم يف اآلثار األخرى قالوا
.  حيتاج أن يقال بال كيفأنه ال معىن هلا ملا قيدوها بال كيف، فالشيء الذي ليس له معىن ال: املفوضة
  واضح ؟
سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري : وروي أيضا أي اخلالل عن الوليد بن مسلم أنه قال: يقول

أمروها : والليث بن سعد واألوزاعي وهم أئمة تابعي التابعني عن األخبار اليت جاءت يف الصفات فقالوا
يف، وعبارام هذه فيها رد على املفوضة، ورد أمرها كما جاءت بال ك: كما جاءت، ويف رواية قالوا

  .على املعطلة ورد على أيضا على املشبهة أيضا
 -رضي اهللا عنهم-فقوهلم :  يقول- عز وجل -إذن فكالمهم هذا رد على كل من أحلد يف صفات اهللا 

أيضا يتضمن بال كيف رد على املمثلة، والكالم مبجموعه : أمروها كما جاءت رد على املعطلة، وقوهلم



  .بال كيف أو بكيف : الرد على املفوضة؛ ألن الكالم الذي ال معىن له وال يفهم منه معىن ال يقال فيه
وإمنا قال األوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم املنكر لكون اهللا فوق عرشه والنايف لصفاته؛ ليعرف : يقول

  .الناس أن مذهب السلف كان خالف ذلك، 

)١/٢٤٥(  

  

ال، هم : اعي مىت تكلم ذا ؟ تكلم يف وقت وقد ظهر قول جهم لئال يقول لنا إنساناألوز: يعين
هذا الكالم قالوه للرد على اجلهم بن صفوان زعيم املعطلة ومن : يريدون املعىن الذي قاله املعطلة، نقول

 عز وجل، فأوضحوا أن مذهب السلف خالف ما جاء به-تبعه يف نفي الصفات ونفي العلو عن اهللا 
  .اجلهم بن صفوان، نعم

مسعت مالك بن أنس إذا ذُكر عنده من : روى أبو القاسم األزجي بإسناده عن مطرف بن عبد اهللا، قال
 ووالة - صلى اهللا عليه وسلم -سن رسول اهللا : قال عمر بن عبد العزيز: يدفع أحاديث الصفات يقول

اعة اهللا وقوة على دين اهللا، ليس ألحد من األمر بعده سننا األخذ ا تصديق لكتاب اهللا واستكمال لط
خلق اهللا تغيريها وال النظر يف شيء خالفها، من اهتدى ا فهو مهتد، ومن استنصر ا فهو منصور، ومن 

  .خالفها واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا
  ــــــــــــــــــــــ

ا مسع أحدا يؤول هذه الصفات اليت جاءت يف القرآن ويف السنة يرد عليه ذا إذ: رمحه اهللا-نعم، مالك 
 ووالة - صلى اهللا عليه وسلم -سن رسول اهللا : رمحه اهللا،-األثر املشهور عن عمر بن عبد العزيز 

كم علي: صلى اهللا عليه وسلم-والة األمر من؟ اخللفاء األربعة الذين قال فيهم النيب .. األمر بعده سننا
بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي فقوهلم سنة فيما وافقوا فيه قول اهللا وقول الرسول، 
وفيما مل يصلنا فيه شيء من كالم اهللا وكالم الرسول؛ ألن قوهلم يعترب سنة بنص هذا احلديث، وال 

  .يقولون بقول إال لفهمٍ من نص إما مل تدركه أفهامنا أو مل يصل إلينا
خذ ا تصديق لكتاب اهللا واستكمال لطاعة اهللا وقوة على دين اهللا، ليس ألحد من خلق اهللا تغيريها، األ

وال النظر يف شيء خالفها، من اهتدى ا فهو مهتد، ومن استنصر ا فهو منصور، ومن خالفها واتبع 
  .غري سبيل املؤمنني واله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا

)١/٢٤٦(  

  



: فكأن اإلمام مالك يقول هلؤالء الذين دفعوا الصفات، نفوا عن اهللا الصفات، عطلوا عن اهللا الصفات
أنتم سلكتم سبيال غري سبيل املؤمنني؛ فسبيل املؤمنني إثبات هذه الصفات، وهذا هو الوارد عن أصحاب 

  . على دين اهللا، نعم الذي التمسك ديهم استكمال لطاعة اهللا وقوة- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
سئل ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن قوله : وروى اخلالل بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة، قال

االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، : قال) ١(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : تعاىل-
وهذا الكالم مروي عن مالك بن أنس . ، وعلينا التصديقومن اهللا الرسالة، وعلى الرسول البالغ املبني

  .تلميذ ربيعة من غري وجه
  ــــــــــــــــــــــ

نعم، هذا األثر روي عن ربيعة، وروي عن أم سلمة، وروي عن مالك، أما الرواية عن أم سلمة ففيها 
ي والبيهقي وغريمها، مقال، أما ما أورده الشيخ هنا عن ربيعة شيخ مالك فهو ثابت رواه الاللكائ

وصحح إسناده شيخ اإلسالم كما هو معنا اآلن ويف مواضع أخر، وممن صححه من املعاصرين أيضا 
رمحه -رمحه اهللا، وثبت أيضا عن اإلمام مالك واشتهر عن اإلمام مالك؛ وهلذا نسب له -الشيخ ناصر 

  .اهللا
العبارة هذه ! ل الصفات، وسبحان اهللاوكالمهما يف صفة االستواء جعلها أهل السنة قاعدة عامة يف ك

االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميان : "كأا من مشكاة النبوة، فعال فيها من جوامع كلم
  ".به واجب، والسؤال عنه بدعة

الوجه : عز وجل، قل مثل ذلك يف الوجه-كالم متناسق، مث يصلح قاعدة يف كل صفة من صفات اهللا 
 معلوم والكيف غري معقول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، العلو معلوم والكيف غري جمهول أو

  .جمهورل، اليدين معلومة والكيف جمهول، الرمحة معلومة والكيف جمهول
__________  

  .٥:  سورة طه آية -) ١(

)١/٢٤٧(  

  

يث يفهم مراد املخاطب أنه معلوم يفهم من ح: االستواء غري جمهول مبعىن: رمحهما اهللا -فقوهلما 
بكالمه، فإذا خاطبنا اهللا ورسوله بلفظ االستواء علمنا أن االستواء هو العلو واالرتفاع، والكيف 

جمهول، نعم؛ ألنه مل يرد يف الكتاب وال يف السنة وال ميكن إدراكه بالعقل كيفية هذا االستواء، كيف 
  . ؟ اهللا أعلم، كيف يغضب ؟ اهللا أعلماستوى ؟ اهللا أعلم، كيف يديه ؟ اهللا أعلم، كيف رمحته

هو يغضب، والغضب ضد الرضا، فهو يغضب ويرضى، ونعلم معىن الغضب ونعلم معىن الرضا، لكن 



  .كيفية هذا الغضب ؟ اهللا أعلم
هذا هو غضب املخلوق والالئق املخلوق، : الغضب هو غليان دم القلب ؟ نقول: ال يأتينا املعطل ويقول

  .علم بكيفية غضبهأما اخلالق فاهللا أ
بالوجه واليدين بكل صفة ثبتت يف الكتاب أو يف : باالستواء.. واإلميان به واجب، اإلميان ذه الصفة

  السنة جيب
  .إثباا، وجيب اإلميان ا على حقيقتها، والسؤال عنه عن إيش ؟ عن الكيفية بدعة، نعم

ه، منها ما رواه أبو الشيخ األصبهاين وأبو وهذا الكالم مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غري وج
الرحمن { يا أبا عبد اهللا، : كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل، فقال: بكر البيهقي عن حيىي بن حيىي قال

: كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حىت عاله الرحضاء، مث قال) ١(} ) ٥(علَى الْعرشِ استوى 
 غري معقول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إال االستواء غري جمهول، والكيف

  .مبتدعا، فأمر به أن يخرج
أمروها كما جاءت : االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، موافق لقول الباقني: فقول ربيعة ومالك

  .بال كيف، فإمنا نفوا علم الكيفية ومل ينفوا حقيقة الصفة 
  ــــــــــــــــــــــ

__________  
  .٥:  سورة طه آية -) ١(

)١/٢٤٨(  

  

األثر هذا مروي عن ربيعة، ولعل اإلمام مالك أيضا قد استخدمه يف مقابل هذا الرجل : نعم كما قلت
الذي ملس عنده مبدأ بدعة؛ وذلك أنه سأل عن أصل االستواء أم كيفية االستواء ؟ عن الكيفية، قال له 

 : }لَى الْعع نمحى الروتشِ اساء، ) ١(} ) ٥(رضحكيف استوى ؟ فأطرق مالك رأسه حىت عاله الر
والرحضاء هو العرق وذلك لشدة السؤال، ملاذا ؟ لعظم املسؤول عنه، واإلمام مالك كما هو معلوم 

  . يف دروسه، مث رفع رأسه وأجاب ذا اجلواب الشايف الكايف-رمحه اهللا-مهيب 
فية بدعة؛ ألنه ليس له أصل يف الكتاب وال يف السنة، ليس عندنا دليل يف السؤال عن الكي: وقوله

الكتاب والسنة عن كيفية هذه الصفات، وال هو أيضا مما ميكن معرفته بالعقل، فأصبح السؤال عنه بدعة 
  .؟ تسأل عن شيء ال ميكن معرفته

ستواء غري جمهول، والكيف غري اال: فقول ربيعة ومالك: وملا ملس فيه هذا اجلانب أمر به فأخرج، يقول
كأن السلف متفقون، لكن اختلفت : أمروها كما جاءت بال كيف، يعين: معقول، موافق لقول الباقني



  .عبارام
اجلميع متفق على إثبات أصل الصفة مع نفي العلم بكيفية الصفة، لكن ال يفهم من كالمهم هذا ال من 

االستواء غري معلوم، : فة، وإال لقال اإلمام مالك وقال ربيعةقريب وال من بعيد أم ينفون حقيقة الص
االستواء غري معلوم، لكنهم يقولون االستواء : لو كانوا يريدون عدم العلم حبقيقة الصفة ألجابوا فقالوا

  .غري جمهول
ن االستواء معلوم، إمنا اهول هو الكيفية، وهذا هو مذهب أهل السنة يثبتون الصفة لك: ويف رواية

  .عز وجل، نعم-يكلُون علم الكيفية إىل اهللا 
__________  

  .٥:  سورة طه آية -) ١(

)١/٢٤٩(  

  

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ ارد من غري فهم ملعناه على ما يليق باهللا، ملا قالوا االستواء غري جمهول، 
واء حينئذ ال يكون معلوما، بل والكيف غري معقول، وملا قالوا أمروها كما جاءت بال كيف، فإن االست

جمهول مبرتلة حروف املعجم، وأيضا فإنه ال حيتاج إىل نفي علم الكيفية، إذ مل يفهم من اللفظ معناه، وإمنا 
  .حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات 

  ــــــــــــــــــــــ
ال كيف؛ وهلذا املعطلة ال يعرفون هذه نعم، يعين اإلنسان الذي ال يثبت الصفة ليس حباجة أن تقول له ب

الكلمة، ملاذا؟ ألم ال يثبتون أصل الصفة، أما مذهب السلف ملا كانوا يثبتون الصفة احتاجوا إىل نفي 
  .العلم بالكيفية بال كيف، أثبت لكن ال تكيف، نعم

  - عز وجل -النفاة لصفات اهللا 
إن اهللا : بال كيف، فمن قال: ا ال حيتاج أن يقولوأيضا فإن من ينفي الصفات اخلربية، أو الصفات مطلق

سبحانه ليس على العرش ال حيتاج أن يقول بال كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات يف نفس 
  .بال كيف : األمر ملا قالوا

  ــــــــــــــــــــــ
لسمع، كما نعم، الذي ينفي الصفات اخلربية، أو ينفي الصفات سابقا، وهي اليت وردت عن طريق ا

بال : ذكرت سابقا، أو ينفي الصفات مطلقا، كما هي احلال عند اجلهمية واملعتزلة ال حيتاج أن يقول
كيف، فلو كان السلف ينفون الصفات، كما يزعم هؤالء، ملا احتاجوا أن يقيدوا ذلك، بنفي الكيفية، 

اهللا ليس له وجه، ال حيتاج أن بال كيف، : اهللا ليس مبستو على العرش، ال حيتاج أن تقول: فالذي يقول



  .بال كيف، نعم: تقول
   على ما جاءت عليه- عز وجل -إثبات صفات اهللا 

)١/٢٥٠(  

  

أمروها كما جاءت، يقتضي إبقاء داللتها على ما هي عليه، فإا جاءت ألفاظا دالة على : وأيضا فقوهلم
لفاظها مع اعتقاد أن املفهوم منها غري أمروا أ: معان، فلو كانت داللتها منفية، لكان الواجب أن يقال

مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن اهللا ال يوصف مبا دلت عليه حقيقة، وحينئذ فال تكون قد أمرت 
  .بال كيف، إذ نفي الكيفية عن ما ليس بثابت لغو من القول : كما جاءت، وال يقال حينئذ

  ــــــــــــــــــــــ
ى املؤولة وعلى املفوضة، اآلن املفوضة واملؤولة كلهم قد حيتجون مبا تشابه، أو نعم، وهذا الكالم رد عل

بكالم السلف هذا، ويفسرونه حسب مذهبهم، فالشيخ يبني أن أقوال السلف هذه، تدل على إثبات 
فقوهلم أمرها كما جاءت يقتضي إبقاء داللتها على : الصفات حقيقة، مع نفي العلم بالكيفية؛ وهلذا يقول

ثُم استوى علَى الْعرشِ  { - عز وجل - هي عليه، داللتها تدل على إثبات حقيقة الصفات، قال اهللا ما
 {)١. (  

هذه اآلية تدل على أن اهللا مستو على العرش، إبقاء الداللة، ليس كما يزعم املفوضة، ليس هلا داللة، 
فإا جاءت . ظهر منها، إمنا هلا معىن آخر، الوال كما يزعم املؤولة، أن داللتها ليست هذا املعين الذي ي

ألفاظا دالة على معاين، هذه األلفاظ ألفاظ النصوص دالة على معاين هذه الصفات، يعين ليست ألفاظا 
جمردة كما يزعم املفوضة، فلو كانت داللتها منتفية لكان الواجب أن يقال، يعين لو كان هذه األلفاظ 

أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن مفهومها، أن املفهوم منها : ء، لقال السلفليس هلا داللة كما يزعم هؤال
غري مراد، وملا مل يرد عن أحد منهم، مثل هذا الكالم دل على أم يثبتون ألفاظ هذه النصوص، ويثبتون 
ينا املعاين اليت دلت عليها هذه األلفاظ، خالفا ملذهب هؤالء وأولئك، واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نب

  .حممد 
  ترمجة اإلمام الذهيب
__________  

  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(

)١/٢٥١(  

  



قبل أن نبدأ يف األسئلة، ذكرت لكم باألمس أين سأذكر لكم شيئا من ترمجة اإلمام الذهيب، وكالمه يف 
له وصار من أكابر العلماء يف حياة شيوخه، و:  يف كالم طويل-رمحه اهللا-شيخ اإلسالم، يقول 

املصنفات الكبار اليت صار ا الركبان، ولعل تصانيفه يف هذا الوقت تكون أربعة آالف كراس وأكثر، 
وفسر كتاب اهللا تعاىل مدة سنني، من صدره يف أيام اجلمع، وكان يتوقد ذكاء، ومساعاته من احلديث 

لحديث ورجاله وصحته كثرية، وشيوخه أكثر من مائيت شيخ،ومعرفته بالتفسري إليها املنتهى، وحفظه ل
وسقمه، فما يلحق فيه، وأما نقله للفقه، ومذاهب الصحابة والتابعني، فضال عن املذاهب األربعة، فليس 

  .له فيه نظري، وأما معرفته بامللل والنحل واألصول والكالم، فال أعلم له فيه نظريا 
ب والسنة واالختالف، حبرا يف كان آية يف الذكاء وسرعة اإلدراك، رأسا يف معرفة الكتا: وقال أيضا

  .النقليات، هو يف زمانه فريد عصره علما وزهدا 
وقرأ وحصل وبرع يف احلديث والفقه، وتأهل للتدريس والفتوى، وهو ابن سبع عشرة : إىل أن قال

سنة، وتقدم يف علم التفسري واألصول، ومجع علوم اإلسالم أصوهلا وفروعها، ودقها وجلها، سوى علم 
، فإن ذكر التفسري فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو جمتهدهم املطلق، وإن حضر احلفاظ القراءات

نطق وخرسوا، وسرد وأبلسوا، واستغىن وأفلسوا، وإن مسي املتكلمون، فهو فردهم وإليه مرجعهم، وإن 
 معرفة الح ابن سينا يقدم الفالسفة، فلهم وتيسهم، وهتك أستارهم، وكشف عوارهم، وله يد طوىل يف

  .العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن يصفه كلمي، أو ينبه على شأوه قلمي

)١/٢٥٢(  

  

وإليه املنتهى يف عزوه إىل الكتاب والسنة واملسن،د حبيث يصدق عليه أن يقال كل حديث ال : مث قال
ن األئمة يغترفون من يعرفه ابن تيمية، فليس حبديث، ولكن اإلحاطة هللا، غري أنه يغترف من حبر، وغريه م

  .السواقي 
 ال واهللا ما رأى هو مثل نفسه يف -يعين مثله-فلو حلفت بني الركن واملقام، حللفت أين ما رأيت : وقال

  .العلم، انتهى كالمه 
هذا كالم اإلمام الذهيب، أنا أقول هذا الكالم معاشر األخوة؛ ألننا اآلن يف وقت بدأنا نسمع من يشغب 

 ويربز مثل هذه األمور، اليت جزء منها مكذوب، وليس القصد ذات الرجل، إمنا القصد على هذا اإلمام،
ميتحن الناس مبحبة األئمة، ففي زمن اإلمام أمحد كان . ما جاء به هذا الرجل؛ وهلذا يف زمن الفنت، نعم

 ابن حنن ال ندعي العصمة يف. إذا رأيت الرجل يبغض أمحد، فاعلم أنه مبتدع، نعم: السلف يقولون
كل منهم يؤخذ من قوله ويرد، وكل منهما جائز عليه اخلطأ، بل واقع منه : تيمية، وال يف الذهيب، نقول

فعال؛ ألن الكمال هللا، والعصمة لرسله، ولكن ينبغي أن نتنبه إذا جاءنا مبتدع يريد الطعن يف أئمتنا، أن 



  .نأخذ احلذر واحليطة، نعم
ض الكتيبات اليت يكون عنواا اجلنة أو النار يف وصفها، هذا أحسن اهللا إليكم، يسأل عن بع: س

  ويرسم عليها أشجار أو نار، ما حكم هذا ؟
هذا حقيقة فيه توسع، وفيه نوع من التأيل، ونوع من تأويل هذه األخبار، اليت ال يعلم تأويلها إال اهللا : ج
  - عز وجل -

سة، يف رسومات أو حنو ذلك، هذا ال أن يصور اإلنسان بعض ما سيحدث يوم القيامة يف صور حمسو
هذه تقدح يف نفوس القراء شيئا من : أنا ال أقصد حقيقة هذه األمور، ولكن نقول: جيوز، وإن قال

  .الصورة احلقيقة، وحقائق هذه األمور ال يعلمها إال اهللا، فال جيوز تصوير الغيب بصورة حمسوسة، نعم

)١/٢٥٣(  

  

دمت من بالد غري هذه البالد واملدينة اليت حنن فيها كان فيها مدرسة أنا ق: أحسن اهللا إليكم، يقول: س
ألهل السنة واجلماعة، ومدرسة ألهل البدعة، أي ما يعرف بطائفة األحباش، ولكن أغلقت مدرستنا، 
مدرسة أهل السنة واجلماعة، من قبل احلكومة حسدا من أنفسهم، وبقيت مدرسة األحباش، والسؤال 

طفالنا إىل مدرسة األحباش، بدال من املدارس العامة، علما أم يعلمون األطفال بأن هل جيوز أن نرسل أ
اهللا موجود يف كل مكان، وما شابه ذلك، واملدارس العامة يعلمون األطفال بعقيدة اإلحلاد والتنصري، 

  .يزعمون أم يعطون األطفال ذا للعلم وليس للتنصري 
 اليت ظهرت يف هذا العصر املتأخر، أتباع عبد اهللا احلبشي اهلروي، نعم، طائفة األحباش هذه الفرقة: ج

عليه من اهللا ما يستحق، هذه طائفة من الطوائف الضالة الفاسدة، وجل ما ذهبوا إليه هو مستقى من 
عقيدة أهل احللول واالحتاد، وأخذوا من كل شر طرف، ووجدوا من يساندهم باملال واجلاه، ووجدوا 

م كثري من اجلهال، وذلك أن املذهب الذي جاءوا به يوافق شهوات دوال تفتح أبوا ا هلم، واغتر
  .الناس، يغلب عليه اجلانب اإلباحي

وعلى كل حال، فال جيوز أن يرسل اإلنسان ابنه للدراسة يف هذه املدارس، اليت يقوم عليها هؤالء، 
ن هذه األمانة اليت محل إياها، فليتق ويدرسون فيها مناهجهم، ومن أحلق ابنه يف هذه املدارس، فقد خا

 ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسرا، وحياول املسلمون أو اجلالية املسلمة يف هذه - عز وجل -اهللا 
البالد أن يسعوا جاهدين إلجياد مدرسة على وفق املنهج الصحيح، فإن تيسر ذلك، وإال فليسعوا إىل 

 ميكن أن يدرسوا فيها، إن مل يتيسر ذلك فليمسكوا أبناءهم يف إرسال أبنائهم إىل أقرب مدينة أو دولة،
بيوم، وليدرسوهم بأنفسهم، وليقيموا هلم حلقات يف املساجد، وسيفرج اهللا عنا وعنهم إن شاء اهللا، 

  .نعم



إن التدبر زائد عن الفهم، فكيف نتدبر آيات : أحسن اهللا إليكم، يقول حفظك اهللا ورعاك، قلت: س
  ت، جزاكم اهللا خريا ؟ومعاين الصفا

)١/٢٥٤(  

  

ال أقول التدبر مستلزم للفهم، يعين ال ميكن أن تتدبر كالما ال تفهم معناه، فتدبر آيات الصفات : ج
 - عز وجل -وأحاديث الصفات، هو أن تفهم معناها الشرعي الذي أراده اهللا ورسوله، وأن تتعبد اهللا 

 -يكون هلذه الصفات أثر يف عبادتك، أثر يف تعاملك مع اهللا ذه الصفات، تدعوه ا، ذه األمساء، أن 
   أثر يف تعاملك مع-عز وجل 
 يسمعه ويطلع عليه يراه، ال بد أن يراقبه يف - عز وجل - فالذي يؤمن أن اهللا - عز وجل -عباد اهللا 

ناء اخلالفة، كل ما يفعل أو يذر؛ وهلذا ملا حبس عمر الناس بسبب امرأة، مسكته يف الطريق، وهو يف أث
يا أمري املؤمنني حبست الناس : وطال وقوف الناس وهو يسمع ويتفاهم مع املرأة العجوز، فقال له رجل

اسكت، هذه املرأة اليت مسع اهللا قوهلا من فوق سبع : بسبب هذه املرأة، فغضب والتفت عليه، وقال
  .، نعممساوات، أال يسمع هلا عمر، واهللا لو بقيت إىل الصباح، لوقفت معها

  أحسن اهللا إليكم، يقول هل احلروف املقطعة مما فسره الصحابة، وابن عباس وجماهد ؟: س
حم { ) ١(} أَلَم { اخلالف يف هذا بني العلماء ظاهر يف قضية احلروف املقطعة، اليت يف أوائل السور : ج
  ) .٤(} ) ١(كهيعص { ) ٣(} ص { ) ٢(} ) ١(

__________  
  .٣٣: ة  سورة البقرة آي-) ١(
  .١:  سورة غافر آية -) ٢(
  .١:  سورة ص آية -) ٣(
  .١:  سورة مرمي آية -) ٤(

)١/٢٥٥(  

  

هل هي من احلروف اليت فسرها السلف، أو من احلروف اليت وكل السلف علمها إىل اهللا، واآلراء فيها 
ات، ليست كلمات هي إا مما وكل علمه إىل اهللا، لكن ال تعد آي: كثرية جدا، لكن من العلماء من قال

 يرى أن -رمحه اهللا-حروف، والتحدي والكالم على الكالم، وليس احلروف، لكن رأي شيخ اإلسالم 
هذه احلروف هلا معىن، وأا حروف من جنس كالم العرب، حتدى اهللا ا العرب، هذه حروف جاءت 



لسور اليت جاءت يف من جنس كالمكم، الذي تتكلمون به؛ وهلذا يقول غالبا بل كل اآليات أو ا
مطلعها، هذه احلروف املقطعة يعقبها ذكر القرآن، إال يف سورتني، وذكر أن هاتني السورتني أيضا 
  .تضمنتا ذكر القرآن، فهي حروف حتدى اهللا ا العرب، واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 

  - عز وجل -مذهب اجلهمية يف صفات اهللا 
  يمبسم اهللا الرمحن الرح

احلمد هللا والسالم على رسول اهللا، نبينا حممد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وااله، وروى األثرم 
يف السنة، وأبو عبد اهللا ابن بطة يف اإلبانة، وأبو عمر الطلمنكي وغريهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز 

مالك بن أنس، وابن : ين همبن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون، وهو أحد أئمة املدينة الثالثة الذ
  :املاجشون بن أيب ذئب، وقد سئل فيما جحدت به اجلهمية، أما بعد

)١/٢٥٦(  

  

فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت اجلهمية، ومن خالفها يف صفة الرب العظيم، الذي فاقت عظمته 
، ردت عظمته الوصف والتقدير، وكلت األنفس عن تفسري صفته، واحنسرت العقول دون معرفة قدره

العقول، فلم جتد مساغا فرجعت خاسئة، وهي حسرية، وإمنا أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، 
كيف ملن مل يكن مث كان، فأما الذي ال حيول وال يزول، ومل يزل وليس له مثل، فإنه ال يعلم : وإمنا يقال

 يبلى، وكيف يكون للصفة شيء منه كيف هو إال هو، وكيف يعرف قدر من مل يبدأ، ومن مل ميت، وال
حد أو منتهى، يعرفه عارف أو حيد قدره واصف، على أنه احلق املبني، ال حق أحق منه، وال شيء أبني 

منه، الدليل على عجز العقول عن حتقيق صفته، عجزها عن حتقيق صفة أصغر خلقه، ال تكاد تراه صغرا 
لب به، وحيتال من عقله أعضل بك، وأخفى عليك مما حيول ويزول، وال يرى له مسع وال بصر، ملا يتق

لَيس كَمثْله شيٌء { ظهر من مسعه وبصره، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني، وخالقهم وسيد السادات ورم، 
 ريصالْب يعمالس وه١(} ) ١١(و. (  

  ــــــــــــــــــــــ
شرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد عليه وعلى آله احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أ

  .وصحبه أفضل الصالة، وأمت التسليم 
 هذا األثر الثابت عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون، املتوىف -رمحه اهللا-ذكر الشيخ 

 أال يفيت باملدينة إال سنة مائة وأربعة وستني، وهو أحد فقهاء املدينة، بل إنه نودي بأمر اخلليفة املنصور
  :وقد سئل فيما جحدت به اجلهمية، أما بعد: ، يقول-رمحه اهللا-مالك وابن املاجشون 



__________  
  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(

)١/٢٥٧(  

  

فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت، التتايع هو ركوب األمر على خالف الناس، والوقوع يف الشر 
، اإلنسان الذي يسلك سبيال خيالف فيه مجهور الناس، ويقع يف الشر من حيث ال من غري فكر وال روية

يدري، يقال له تتايع، فيما تتايعت اجلهمية ومن خالفها، يف صفة الرب العظيم، الذي فاقت عظمته 
الوصف والتقدير، وكلت األلسن عن تفسري صفته، وسيأيت أن معىن تفسري الصفة التفسري الباطل، أو 

قيقة الصفة، أو بيان كيفية الصفة، واحنسرت العقول دون بيان معرفة قدره، ردت عظمته بيان ح
العقول، فلم جتد مساغا، فرجعت خاسئة وهي حسرية، مبعىن أن اإلنسان لو حاول أن يقحم عقله فيما 

 عز وجل فلن يعود عليه العقل إال بالضرر؛ ألن ذلك فوق طاقة العقل، -غاب من صفات اهللا 
 مثاال على ذلك، يعين يقرب املسألة مبيزان حسي، أن العقول تعجز عن حتديد حقيقة بعض وسيضرب

األشياء الصغرية املخلوقة، فإذا عجزت عن حتديد هذا األمر فعجزها عنت، حتديد حقيقة صفة الرب من 
ء كثريا ما يضرب على ذلك بالروح، فهذه الروح اليت هي أقرب شي-رمحه اهللا -باب أوىل، والشيخ 

لإلنسان، وا قوام حياته، وثبت أا تصعد وترتل، وختاطب فتسمع، وا يكون اإلنسان كائنا حيا، 
  .وتسل من جسمه، أو تنتزع عند املوت، ومع ذلك ال يستطيع العقل عن حتديد كنهها

 فإذا كان العقل عاجزا عن حتديد حقيقة هذا الشيء القريب من اإلنسان، املخلوق مثله، فعجز العقل
وإمنا أمروا بالنظر : عن حتديد حقيقة صفة الرب، الذي فاقت عظمته العقول، من باب أوىل، يقول

والتفكر فيما خلق بالتقدي،ر الشيء املخلوق أمامك واملقدر، املعروف له حد وله اية، أمرت بالتفكر 
ي غاب عن فيه، كخلق السماوات واألرض واجلبال والبحار، وخلق اإلنسان، لكن هذا الشيء الذ

أنظارنا، ومل تدركه عقولنا، ينبغي أن تقف العقول عند حدها؛ ألن اإلنسان إذا استرسل مع عقله كما 
 سيورده املهالك، من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ إىل - صلى اهللا عليه وسلم -أخرب النيب 
  .من خلق اهللا؟ : أن يقول

)١/٢٥٨(  

  

ان، يسأل بكيف للشيء املخلوق، الذي كان عدما مث وجد، ومآله إىل كيف ملن مل يكن مث ك: وإمنا يقال
فأما الذي ال حيول وال يزول، ومل يزل وليس له مثل، فإنه ال يعلم كيف هو إال هو؛ وهلذا : الفناء، يقول



كيف : إن املعطل إذا سأل عن كيفية الصفة، ينبغي أن نعكس السؤال عليه، إذا قال: قلت لكم مرارا
اهللا أعلم، بكيفية االستواء، : اهللا أعلم، نقول له أيضا: كيف اهللا؟ كيف هو؟ إذا قال: ول لهاستوى؟ نق

فالعلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات، فإذا جهلت كيفية الذات، فاجلهل بكيفية الصفة 
  .من باب أوىل 

 - عز وجل - وال يبلى، اهللا فإنه ال يعلم كيف هو إال هو، وكيف يعرف قدر من مل يبدأ، ومن مل ميت
ليس له بداية، فهو األول السابق املتقدم على مجيع املخلوقات، مهما افترض العقل من أزمنة مضت، 

 يف - صلى اهللا عليه وسلم -فاهللا سابق هلا، فهو األول الذي ليس قبله شيء، كما فسر ذلك النيب 
  .دعائه اللهم أنت األول فليس قبلك شيء 

ال يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، يعرفه عارف أو حيد قدره واصف، ومن مل ميت و
على أنه احلق املبني ال حق أحق منه، وال شيء أبني منه، الدليل على عجز العقول عن حتقيق صفته، 

هناك من املخلوقات اليت بني . عجزها عن حتقيق صفة أصغر خلقه، ال تكاد تراه صغرا حيول ويزول، نعم
  .أيدينا، تعجز العقول عن حتديد كنهها، فإذا كان هذا املخلوق الذي بني يديك، فاخلالق من باب أوىل 

ملا يتقلب به، وحيتال من عقله أعضل بك، أي أعضل استغلظ، ووقف اإلنسان أمامه حائرا، أعضل بك، 
  .وأخفى عليك، مما ظهر من مسعه وبصره، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني، نعم

   به نفسه- عز وجل -ن مبا وصف اهللا اإلميا

)١/٢٥٩(  

  

لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري { تبارك اهللا أحسن اخلالقني وخالقهم، وسيد السادات ورم، 
)١(} ) ١١. (  

 غناك تكلف صفة ما مل يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف ا، -رمحك اهللا-اعرف 
مل تعرف قدر ما وصف، فما تكلفك علم ما مل يصف، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته، أو إذا 

  .ترتجر به عن شيء من معصيته 
  ــــــــــــــــــــــ

مبعىن أن اإلنسان إذا أراد أن يقحم عقله ذا األمر، لن يعود عليه بالنفع ال يف دينه، وال يف دنياه من 
حماولتك إقحام العقل يف هذا األمر الذي خفي وأخفاه اهللا سبحانه وتعاىل : باب أوىل؛ وهلذا قال املؤلف

عن عباده، انظر هل هذا سيكون سببا لزيادة طاعة اهللا، أو سببا للحد من الوقوع يف معصيته، اجلواب 
 وسببا يف عدم الوقوع يف معصيته هي التفكر - عز وجل -ال، إمنا الذي يكون سببا يف زيادة طاعة اهللا 

 عز وجل -املؤمن يتفكر ويتأمل يف صفات اهللا . والتأمل فيما ظهر لك، فيما أخرب اهللا به عن نفسه، نعم



 هذا الذي ظهرت لك تتأمل يف عظمة اهللا، تتأمل يف قدرة اهللا، يف مسع اهللا، يف بصر اهللا، يف حياته، أما -
 علم، ال عن اهللا، وال عن رسوله، أن يتأمل، أو حياول أن يتفكر يف أمر غائب عنه، وليس فيه أثارة من

  .فهذا لن يزيد اإلنسان إال بعدا عن اهللا سبحانه وتعاىل، نعم
  - عز وجل -الرد على اجلهمية النفاة لصفات اهللا 

فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا، فقد استهوته الشياطني يف األرض حريان، 
ال بد إن كان له كذا من : ب، ومسى من نفسه، بأن قالفصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الر

أن يكون له كذا، فعمي عن البني باخلفي، وجحد ما مسى الرب من نفسه، بصمت الرب عما مل يسم 
إِلَى ) ٢٢(وجوه يومئذ ناضرةٌ  { - عز وجل -منها، فلم يزل ميلي له الشيطان حىت جحد قول الرب 

  ) .٢(} ) ٢٣(ربها ناظرةٌ 
__________  

  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(
  .٢٣-٢٢:  سورة القيامة آية -) ٢(

)١/٢٦٠(  

  

ال يراه أحد يوم القيامة، فجحد واهللا أفضل كرامة هللا، اليت أكرم ا أولياءه يوم القيامة، من النظر : فقال
  ) .١(} ) ٥٥(تدرٍ في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْ{ إىل وجهه ونظرته إياهم، 

  .وقد قضى أم ال ميوتون فهم بالنظر إليه ينظرون 
  ــــــــــــــــــــــ

نعم، فهو يرد على اجلهمية النفاة، ويبني أن السبب يف جحدهم وتعطيلهم، هذه الشبه اليت أوردوها 
اء أن يكون اهللا جسما يلزم من إثبات االستو: ويوردوا، أنه يلزم من إثبات كذا أن يكون كذا، يقولون

واألجسام متماثلة، يلزم من إثبات السمع والبصر التشبيه، يلزم من إثبات العلو التحيز، مث يأتون ذه 
اللوازم الباطلة، ويبنون عليها نفي الصفات، هذا هو الذي أوقعهم يف هذا التعطيل، لكنهم لو وقفوا عند 

  .الباطل النص، ووقفوا عند ما حد هلم ما وقعوا يف هذا 
فعمي عن البني باخلفي، عمي عن البني، ما هو الشيء البني ؟ هذه النصوص هي اليت أثبتت هذه : يقول

الصفات نصوص واضحة بينة، ال لبس فيها وال غموض؛ وهلذا مل يستشكلها الصحابة ملا مسعوها من 
بة، ومل يستشكلها تابعو  ومل يستشكلها التابعون ملا مسعوها من الصحا- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

التابعني، ملا مسعوها من التابعني، وإمنا استشكلها هؤالء ذه الشبه اخلفية، وجحد ما مسى الرب من 
بصمت الرب عما مل يسم، منها إطالق .نفسه، جحد هذه األمساء وهذه الصفات، اليت مسى اهللا ا نفسه 



  لذي يوصفالصمت على اهللا تعاىل هو من باب اإلخبار، وإمنا ا
  

__________  
  .٥٥:  سورة القمر آية -) ١(

)١/٢٦١(  

  

 - عز وجل - به السكوت، والسكوت كما قال شيخ اإلسالم وصف اهللا - عز وجل -اهللا 
بالسكوت، ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع، وقد جاء يف ذلك أحاديث كثرية منها وسكت عن أشياء 

وما سكت عنه فهو عافية، وما سكت . واحلديث اآلخر .رخصة لكم ليس بنسيان، فال تبحثوا عنها 
  .عنه فهو مما عويف له، أو مما عفي عنه 

 هذا هو من باب - عز وجل -الشاهد أن إطالق عبد العزيز بن املاجشون لفظ الصمت على اهللا 
  .اإلخبار، وباب اإلخبار باب واسع، لكن الذي ورد به النص السكوت 

إِلَى ) ٢٢(وجوه يومئذ ناضرةٌ  { - عز وجل -يطان حىت جحد قول اهللا فلم يزل ميلي له الش: يقول
  ) .١(} ) ٢٣(ربها ناظرةٌ 

  . يوم القيامة - عز وجل -وهذا كما عرفنا مما جحدته اجلهمية واملعتزلة، جحدت رؤية اهللا 
ا أوليائه يوم القيامة، من النظر إىل ال يراه أحد يوم القيامة، فجحد واهللا أفضل كرامة اليت أكرم : فقال

  ) .٢(} ) ٥٥(في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ { وجهه، ونظرته إياهم 
 - عز وجل -ال شك أن أعظم ما يؤتاه املؤمنون يوم القيامة، النظر إىل وجه اهللا الكرمي، بنص قول اهللا 

  ) .٣(} دةٌ للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيا* { 
فسرت الزيادة، بأا النظر إىل وجه اهللا، ليس هناك شيء فوق نعيم اجلنة إال النظر إىل وجه اهللا، وهذا ملا 

للَّذين أَحسنوا * { : جاء الزخمشري، والزخمشري معروف أنه معتزيل يف تفسريه الكشاف، عند قوله
  ) .٤(} الْحسنى وزِيادةٌ 

 أيضا يف - عز وجل -ل وأي زيادة أعظم من نعيم اجلنة؛ ألنه ينكر رؤية اهللا يف سورة يونس، قا
 إذا كشف احلجاب - عز وجل -احلديث إذا كشف احلجاب يف املوعد الذي بني أهل اجلنة وبني اهللا 

  بينهم وبينه، يف احلديث فما أعطوا
__________  

  .٢٣-٢٢:  سورة القيامة آية -) ١(
  .٥٥ : سورة القمر آية -) ٢(



  .٢٦:  سورة يونس آية -) ٣(
  .٢٦:  سورة يونس آية -) ٤(

)١/٢٦٢(  

  

   .- عز وجل -شيئا أحب إليهم من النظر إىل رم 
  .نعم) ١(} للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ * {  هذه اآلية - صلى اهللا عليه وسلم -مث تال النيب 

  رؤية اهللا تعاىل للمؤمنني يف اآلخرة
وإمنا جحد رؤية اهللا يوم القيامة، إقامة للحجة الضالة املضلة بأنه قد عرف إذا جتلى هلم يوم :  أن قالإىل

  .القيامة، رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنني، وكان له جاحد 
  ــــــــــــــــــــــ

بالصفات اليت وصف  يوم القيامة، ال شك أم سريونه - عز وجل -مبعىن أن املؤمنني إذا رأوا اهللا 
نفسه ا؛ وهلذا يف احلديث الطويل الذي يف عرصات القيامة، فيأتيهم يف صورة غري اليت يعرفون، 

؛ ألم لو أثبتوا -عز وجل-هؤالء جحدوا رؤية اهللا : نعوذ باهللا منك، يقول: أنا ربكم، فيقولون: فيقول
إذا جتلى هلم يوم القيامة : ؤالء؛ وهلذا يقولالرؤية، لعلموا أن املؤمن سريى هذه الصفات، اليت جحدها ه

رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنني، وكان هذا املعطل له جاحدا، أي رأوا هذه الصفات اليت ذكر هلم 
  .يف كتابه، نعم

  حديث رؤية اهللا يف اآلخرة
 هل تضارون يف - صلى اهللا عليه وسلم -يا رسول اهللا هل نرى ربنا؟ فقال رسول اهللا : وقال املسلمون

فهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر، ليس دونه : ال، قال: رؤية الشمس، ليس دوا سحاب، قالوا
  .فإنكم ترون ربكم كذلك : ال، قال: سحاب، قالوا

  ــــــــــــــــــــــ
__________  

  .٢٦:  سورة يونس آية -) ١(

)١/٢٦٣(  

  

رضي - يوم القيامة، فالصحابة - عز وجل -إثبات رؤية اهللا نعم، هذا احلديث املتفق عليه، صريح يف 
 هل نرى ربنا؟ فماذا أجام؟ هل عاتبهم كما عاتب - صلى اهللا عليه وسلم - سألوا النيب -اهللا عنهم



ال، بشرهم وأخربهم أم سريونه يوم القيامة، وضرب هلم مثاال يف آالء : اهللا أصحاب موسى؟ اجلواب
كيف وهو واحد؟ وحنن : ؛ ألنه جاء حبديث آخر، أن بعض الصحابة قالوا-ز وجلع-اهللا يف خلق اهللا 

مجع، يعين هذا أحيانا باملقاييس البشرية يستحيل، إذا كان الشيء الذي سينظر إليه واحدا، والذي سرياه 
 صلى اهللا عليه -ال نقول آالفا، ماليني من البشر، فبعض الصحابة استشكل هذا األمر، فأراد النيب 

هذه الشمس هل تضارون، هل يصيبكم :  أن يقرب هذا مبثال يف آالء اهللا، يف خلق اهللا، قال-وسلم 
: ال، قال: الضرر يف رؤيتها، بسبب االزدحام، وهذا القمر، هل يصيبكم الضرر يف رؤيته ؟ اجلواب

  .فإنكم سترون ربكم كذلك 
وهذا ما قاله املعطلة، . ، واجلواب بالشمس والقمر- عز وجل -هذا تشبيه هللا : لو قال قائل. طيب
 بالشمس والقمر، - عز وجل -أنتم تستدلون باألحاديث أخبار اآلحاد، اليت فيها تشبيه اهللا : قالوا

  :فاجلواب هذا احلديث ليس فيه تشبيه؛ ألمرين اثنني 
اب عن أن السؤال الذي جاء من الصحابة، سؤال عن ماذا ؟ عن الرؤية، فهنا إذن اجلو: األمر األول

 كرؤيتنا للشمس والقمر، فالسؤال عن الرؤية، وليس عن املرئي - عز وجل -الرؤية، فتشبيه رؤيتنا هللا 
  .هذا أمر 

إنكم سترون اهللا كما ترون، فكاف التشبيه دخلت على ماذا ؟ على الرؤية، وليس على : األمر الثاين
أقول أصحاب . رؤية، ال املرئي باملرئي إن هذا احلديث فيه دليل على تشبيه الرؤية بال: املرئي، فقال

 - عز وجل - فماذا كان اجلواب عاقبهم اهللا - عز وجل -موسى، سألوا موسى أن يريهم اهللا 
   سألوا رسوهلم- صلى اهللا عليه وسلم -بالصاعقة ملاذا ؟ وهؤالء أصحاب حممد 

)١/٢٦٤(  

  

ولئك سألوا موسى تعنتا، كلما جاءهم بأمر عن رؤية اهللا، فبشرهم أم سريونه، الفرق بني الطائفتني، أ
 سألوه سؤال مستزيد مستفيد، األمر - صلى اهللا عليه وسلم -تعنتوا بسؤال جديد، وأصحاب حممد 

اآلخر أصحاب موسى سألوا موسى رؤية اهللا، مىت؟ يف الدنيا، وأصحاب حممد علموا أن اهللا ال ميكن 
  .، نعمرؤيته يف الدنيا، فسألوه عن رؤيته يف اآلخرة

  حديث ال متتلئ النار حىت يضع اجلبار فيها قدمه
قط قط، :  ال متتلئ النار حىت يضع اجلبار فيها قدمه، فتقول- صلى اهللا عليه وسلم -وقال رسول اهللا 

  .ويرتوي بعضها إىل بعض 
  ــــــــــــــــــــــ

 وهي صفة ذاتية ثابتة - عز وجل -وهذا احلديث متفق عليه، وتقدم الكالم عليه، وفيه إثبات القدم هللا 



  .له بصحيح السنة، نعم
  حديث لقد ضحك اهللا مما فعلت الليلة البارحة

  " . لقد ضحك اهللا مما فعلت بضيفك البارحة - رضي اهللا عنه -وقال لثابت بن قيس 
  ــــــــــــــــــــــ

  .ثبات صفة الضحك هللا وهذه أيضا صفة ذاتية خربية، ثبتت بصحيح السنة، واحلديث متفق عليه، إ
  حديث ال نعدم من رب يضحك

إن : إن اهللا ليضحك من أزلكم، وقنوطكم وسرعة إجابتكم، فقال له رجل من العرب: وقال فيما بلغنا
  .ال نعدم من رب يضحك خريا : نعم، قال: ربنا ليضحك، قال

  ــــــــــــــــــــــ
محد، وأبو عاصم والطرباين يف املعجم الكبري، لكن نعم، احلديث فيه مقال، رواه ابن ماجه، واإلمام أ

  .معناه ثبت بأحاديث صحيحة أخرى وإن اهللا ليضحك من أزلكم 

)١/٢٦٥(  

  

األزل هو الضيق والشدة، وقنوطكم اليأس، مبعىن أن األرض أحيانا جتدب، ويشتد بالناس هذا اجلدب، 
 عز - فيطلع اهللا - عز وجل - فيدخلهم شيء من اليأس والقنوط، فيخرجون يستسقون يدعون اهللا

 عليهم وهم يف هذه احلالة فيضحك؛ ألنه يعلم بسرعة تغري احلال من اجلدب إىل اخلصب، فقال -وجل 
لن : نعم، قال:  إن ربنا ليضحك، قال- رضي اهللا عنه -له رجل من العرب يف احلديث، هو أبو رزين 

  .نعدم من رب يضحك خريا 
فة الضحك، وأنه حيمل على ظاهره، دون تأويل أو تعطيل، كما يليق هذا أيضا حديث فيه إثبات ص

ألن الضحك : جبالله وعظيم سلطانه، سبحانه وتعاىل، وليس كما يزعم هؤالء، أولوا الضحك، وقالوا
خفة يف النفس، أو خفة يف الروح، فيقال هلم هذا ضحك من؟ ضحك املخلوق، والكالم عن ضحك 

  . املخلوق، نعماخلالق وهو ضحكه ال يشبه ضحك
  إثبات صفيت السمع والبصر هللا تعاىل

  ) .١(} ) ١١(وهو السميع الْبصري { : يف أشباه هلذا مما مل حيصه، فقال اهللا تعاىل
  ) .٢(} واصبِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا { : وقال اهللا تعاىل
  ) .٣(} ) ٣٩(ولتصنع علَى عينِي { : وقال تعاىل

  ) .٤(} ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي { : وقال
والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ { : وقال



)٥(} ) ٦٧. (  
  ــــــــــــــــــــــ

__________  
  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(
  .٤٨:  سورة الطور آية -) ٢(
  .٣٩:  سورة طه آية -) ٣(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٤(
  .٦٧:  سورة الزمر آية -) ٥(

)١/٢٦٦(  

  

هذه النصوص اليت ذكرها عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون، هي لالستدالل على بعض الصفات؛ . نعم
إلثبات السمع والبصر، ) ١(} ) ١١(وهو السميع الْبصري  { - عز وجل -قول اهللا للتمثيل، فذكر 
  ) .٢(} واصبِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا { : وقوله سبحانه

فسر  عز وجل وإثبات أن هللا عينني، أو -إثبات العينني هللا ) ٣(} ) ٣٩(ولتصنع علَى عينِي { : وقوله
  .هذا اإلمجال اتني اآليتني، احلديث الذي يف الصحيحني يف صفة الدجال وأن ربكم ليس بأعور 

 عينني اثنتني، وال منافاة بني احلديث وبني هذه اآلية اليت فيها إثبات - عز وجل -فهذا دليل على أن هللا 
  .األعني وإثبات العني

والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة { : وقوله) ٤(}  خلَقْت بِيدي ما منعك أَنْ تسجد لما{ : وذكر قوله
 عز -إثباتا لصفة اليدين هللا ) ٥(} ) ٦٧(والسماوات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ 

 ال شك - عز وجل -إثبات الشمال هللا  وأحد اإلخوان استشكل يف الدرس املاضي، حديث -وجل 
 يف احلديث الصحيح - صلى اهللا عليه وسلم -إن قول النيب : احلديث فيه مقال، فمن صححه قال

وكلتا يديه ميني معناه مين وبركة؛ لدفع ما توهم من صفة النقص؛ ألنه عادة يف حق املخلوق أن : الثابت
حيمل : قال. اليت عند البيهقي فيها إثبات الشمال، نعمالشمال أنقص من اليمني، ومن مل يثبت الرواية 

  . له يدين وكلتا يديه ميني، والكيفية اهللا أعلم مبرادها، نعم- عز وجل -على ظاهر احلديث ويقال اهللا 
  اإلميان مبا وصف اهللا به نفسه

__________  
  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(
  .٤٨:  سورة الطور آية -) ٢(



  .٣٩: آية  سورة طه -) ٣(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٤(
  .٦٧:  سورة الزمر آية -) ٥(

)١/٢٦٧(  

  

فواهللا ما دهلم عليه عظم ما وصف من نفسه، وما حتيط به قبضته إال صغر نظريها منهم عندهم، إن ذلك 
الذي ألقي يف روعهم، وخرق على معرفة قلوم، فما وصف اهللا به من نفسه فسماه على لسان رسوله 

 مسيناه كما مساه، ومل نتكلف منه صفة ما سواه، ال هذا وال هذا، ال جنحد ما -اهللا عليه وسلم  صلى -
  .وصف، وال نتكلف معرفة ما مل يصف 

  ــــــــــــــــــــــ
 عندما يقرأ - عز وجل - يظهر منها، أو ميكن أن تظهر عظمة اهللا - عز وجل -عظمة اهللا . نعم

مبعىن أنه ) ١(} رض جميعا قَبضته يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينِه والْأَ{ اإلنسان هذه النصوص 
؟ إذا أجرى اإلنسان هذا النص -عز وجل-سيقبض السماوات واألرض بيديه، فمىت تظهر عظمة اهللا 

لعظمة، أن هذه السماوات على ظاهره، ومحله على حقيقته، وأثبت هللا اليدين احلقيقة، هنا تظهر هذه ا
ينبغي :  وسيطويها بيديه، مث أكد قال- عز وجل -على عظمها، وهذه األرض وما فيها سيقبضها اهللا 

للمؤمن أن يقف مع النص، فما ثبت بالكتاب والسنة ما مسى اهللا به نفسه، ومساه به رسوله، فليسمه 
بت ال يتكلف إثباته، ال جيحد ما ثبت، وال يتكلف املؤمن، وما ال فال، إذا ما ثبت يثبته املؤمن، وما مل يث

  .صفة ما مل يثبت، نعم
 أن العصمة يف الدين أن تنتهي يف الدين حيث انتهى بك وال جتاوز ما حد لك، فإنه -رمحك اهللا-اعلم 

من قوام الدين معرفة املعروف وإنكار املنكر، فما بسطت عليه املعرفة، وسكنت إليه األفئدة، وذكر 
 الكتاب والسنة وتوارث علمه األمة، فال ختافن يف ذكره، وصفته من ربك ما وصفه من نفسه أصله يف

  .أيضا، وال تكلفن ملا وصف لك من ذلك قدرا
  ــــــــــــــــــــــ

__________  
  .٦٧:  سورة الزمر آية -) ١(

)١/٢٦٨(  

  



و أعلم وهو أخرب مبا يليق  بصفة وصف ا نفسه، ه- عز وجل -نعم، يعين ال تتحرج يف وصف اهللا 
هذا ال يليق باهللا وهذا يليق باهللا، فإذا أثبت اهللا فأثبت، قف : به، ومبا ال يليق به، ال تأيت وتتحكم، وتقول

مع النص ودر مع النص، حيث دار وال تتكلف لتحديد كيفية هذه الصفة؛ ال ألن هذا مل يرد به النص، 
  .نعم

 كتاب ربك، وال يف احلديث عن نبيك من ذكر ربك، فال تتكلفن وما أنكرته نفسك، ومل جتد ذكره يف
  .علمه بعقلك، وال تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه 

  ــــــــــــــــــــــ
الشيء الذي مل يرد يف الكتاب والسنة ال تأت وتقحم عقلك، يلزم من إثبات الكالم إثبات . نعم

 ال تأت ذه اللوازم، يلزم من - عز وجل - حق املخلوق، أما يف حق اهللا الشفتني، ال يا أخي، هذا يف
إثبات السمع األذن والصماغ، يلزم من إثبات العني إثبات اجلفن، كما يقوله املشبهة، وكما يقوله 

ال، قف مع النص، ال تقحم عقلك يف هذه األمور، ال : يقول-رمحه اهللا -املعطلة، فابن املاجشون 
  .مل يرد به النص، نعمتتكلف ما 

  .فإن تكلفك معرفة ما مل يصف نفسه، كإنكارك ما وصف منها
  ــــــــــــــــــــــ

  .يعين إثبات شيء مل يثبت، متاما سواء بسواء، مثل جحد وإنكار ما وصف اهللا من نفسه، نعم
 مما مل فكما أعظمت ما جحد اجلاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون،

  .يصف منها 
  ــــــــــــــــــــــ

هناك من قابل هؤالء املعطلة لكنه غلى، أثبت هللا صفات مل تثبت ال يف الكتاب وال يف السنة، فهذا . نعم
  .غلو يف اإلثبات، يف مقابل هذا الغلو يف التعطيل، نعم

 املنكر وبإنكارهم ينكر، فقد واهللا عز املسلون الذين يعرفون املعروف، ومبعروفهم يعرف، وينكرون
ويسمعون ما وصف اهللا به نفسه من هذا يف كتابه، وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا 

  .وتسميته قلب مسلم، وال تكلف صفة قدره وال تسمية غريه من الرب مؤمن 
  ــــــــــــــــــــــ

)١/٢٦٩(  

  

فقد واهللا عز : لثاين، يصف حال أهل زمانه، فيقوليف القرن ا-رمحه اهللا -هذا ابن املاجشون . نعم
املسلمون الذين يعرفون املعروف ومبعروفهم يعرف، وينكرون املنكر وبإنكارهم ينكر، فماذا يقوله 



املسلمون يف هذه العصور املتأخرة، هؤالء الذين عز وجودهم يف زمن املاجشون، هم الذين يصفهم، 
من هذا يف كتابه، وما يبلغهم مثله عن نبيهم، مبعىن أم يقفون يسمعون ما وصف اهللا به نفسه : يقول

مع النص، يستسلمون للنص، ال يعتمدون على أقيستهم، وال على اجتهادام يف هذا الباب، فما مرض 
  .من ذكر هذا، وتسميته قلب مسلم، ال شك

 يستشكل ما أثبته اهللا  الذي ترىب على مائدة القرآن، ال- عز وجل -قلب املؤمن احلي املستسلم هللا 
وال .  نعم- عز وجل -لنفسه خبالف هؤالء الذين مرضت قلوم من ذلك، فحملهم على تعطيل اهللا 

 - عز وجل -تكلف صفة قدره وال تسمية غريه من الرب مؤمن، املؤمن ال يتكلف بأن يصف اهللا 
  .بصفة مل يصفها هو سبحانه، نعم

 أنه مساه من صفة ربه، فهو مبرتلة ما مسى وما وصف -سلم  صلى اهللا عليه و-وما ذكر عن الرسول 
  .الرب من نفسه 

  ــــــــــــــــــــــ
مبعىن يرد على بعض من اقتصر بإثبات الصفات على ما ورد يف القرآن، هناك بعض متقدمي . نعم

ه من يذهب األشاعرة كما سبق بيانه، وإن كان ابن املاجشون سابقا عليهم، لكن رمبا كان موجودا عند
إىل هذا املذهب، الذين اقتصروا يف إثبات الصفات اخلربية اليت وردت يف القرآن الوجه، اليدين، 

إا ليست ثابتة يف القرآن، ال يثبتون الضحك؛ ألنه غري ثابت : االستواء، لكن ال يثبتون األصابع قالوا
 - يف وصف اهللا -هللا عليه وسلم  صلى ا-ما ثبت عن الرسول : فابن املاجشون يقول. يف القرآن، نعم

  . مثل ما ثبت يف القرآن سواء بسواء، نعم-عز وجل 

)١/٢٧٠(  

  

فالراسخون يف العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لرم مبا وصف به نفسه، التاركون ملا 
؛ ألن احلق ترك من ذكرها، ال ينكرون صفة ما مسى منها جحدا، وال يتكلفون وصفه مبا مل يسم تعمقا

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني { ترك ما ترك وتسمية ما مسى 
  ) .١(} ) ١١٥(نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا 

الكالم األخري هذا تأكيد ملا تقدم، أن الراسخني يف - بالصاحلني وهب اهللا لنا ولكم حكمة، وأحلقنا
 وهذا كله كالم ابن املاجشون، فتدبر وانظر كيف -العلم، هم الذين يقفون مع النص إثباتا ونفيا، نعم

أثبت الصفات، ونفى علم الكيفية، موافقة لغريه من األئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات، بأنه 
ا كذا وكذا، كما تقوله اجلهمية، أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون يلزم من إثبا.  

  ــــــــــــــــــــــ



شبهة من شبهات القوم، أم ينفون الصفات حبجة أنك إذا أثبت هللا الصفات، فيلزم أن : وهذه قلنا. نعم
سم أو عرض، وسبق إن هذه الصفات هي يف األصل إما ج: يكون اهللا جسما أو عرضا؛ ألم يقولون

إن هذه األلفاظ من األلفاظ املبتدعة، اليت مل ترد يف الكتاب وال يف السنة، ال بنفي وال إثبات، : أن قلنا
 بإطالق، وال نفيها بإطالق؛ - عز وجل - أو إضافتها إىل اهللا - عز وجل -فال جيوز إطالقها على اهللا 
  .ألا حتتمل حقا وباطال، نعم

  بالذنبالنهي عن التكفري 
__________  

  .١١٥:  سورة النساء آية -) ١(

)١/٢٧١(  

  

ويف كتاب الفقه األكرب املشهور عند أصحاب أيب حنيفة، الذي رووه باملسند عن أيب مطيع احلكم بن 
ال تكفرن أحدا بذنب، وال تنف أحدا : سألت أبا حنيفة عن الفقه األكرب، فقال: عبد اهللا البلخي، قال

ر باملعروف، وتنهى عن املنكر، وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل من اإلميان، وتأم
 وال توال أحدا دون - صلى اهللا عليه وسلم -يكن ليصيبك، وال تتربأ من أحد من أصحاب رسول اهللا 

   .- عز وجل -أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إىل اهللا 
  ــــــــــــــــــــــ

قله الشيخ عن اإلمام أيب حنيفة النعمان بن ثابت، اإلمام املشهور صاحب املذهب، هذا نقل ثان، ن. نعم
يف كتاب الفقه األكرب، وكتاب الفقه األكرب مشهور، وله عدة شروح، شرحه مال علي القاري، وشرحه 

أيضا أبو منصور املاتريدي وغريمها، لكن يف ثبوته عن اإلمام أيب حنيفة نظر، فاإلمام الذهيب ينسب 
الكتاب إىل أيب مطيع، والكتاب وصل إلينا برواية رجلني، برواية أيب مطيع هذا، وبرواية محاد بن أيب 

حنيفة، وكالمها متكلم فيه من جهة الرواية، ولعل القول الوسط أنه من إمالء أيب حنيفة، لكن ما مجع إال 
  .بعد وفاته، مجعها أبو مطيع، وابنه محاد 

:  مطيع، احلكم بن عبد اهللا البلخي، واملتوىف سنة مائة وسبع وتسعني، قالرووه باإلسناد عن أيب: يقول
سألت أبا حنيفة عن الفقه األكرب، وهذا متييز عن فقه األحكام، املشهور اآلن عندنا بالفقه، قدميا كان 

وتعاىل، يسمى علم العقائد، بالفقه األكرب؛ ألنه هو الفقه األكرب، ذا الفقه يعرف اإلنسان ربه سبحانه 
  .ويعرف أصول دينه ذا العلم، يعرف أركان اإلميان الستة، اليت ال يستقيم إميان العبد إال ا 

)١/٢٧٢(  

  



ال تكفرن أحدا بذنب، يف الفقه األكرب ال تكفرن أحدا من أهل القبلة، ولعل هذا هو الظاهر، : فقال
أمالها من حفظه، فرمبا سقطت ال تكفرن والشيخ اختصر رمبا بعض هذه العبارات، أو رمبا غالبا؛ ألنه 

أحدا بذنب، وهذا هو املعىن الصحيح، أنه ال يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، أما ما عداهم فال، من 
فاليهودي كافر، والنصراين كافر، واملشرك كافر، ال تكفرن أحدا . فعل مكفرا، وزالت املوانع، كفر

يقني، فال يزول عنه إال بيقني، أما الذين كفروا أهل القبلة بذنب؛ ألن من ثبت من أهل القبلة إميانه ب
بالذنوب، فهم من ؟ اخلوارج، واملعتزلة أخرجوه من اإلسالم، لكن مل يدخلوه يف الكفر، وجعلوا حكمه 
يف اآلخرة حكم الكافر، خالدا خملدا يف النار، الشاهد أن الوعيدية من اخلوارج ومن تبعهم كفروا أهل 

  .ب القبلة بكل ذن
وال تنف أحدا به من اإلميان مبعىن ال خترج أحدا ذا الذنب من اإلميان، ما دام ثبت أنه مؤمن فال خيرج 
عن اإلميان إال بيقني، إال مبكفر مع زوال املانع، وقيام احلجة، وتأمر باملعروف، وتنهى عن املنكر، وتعلم 

ا هو حقيقة اإلميان بالقضاء والقدر، أو أن ما أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك، هذ
من لوازم اإلميان بالقضاء والقدر، أن يعلم اإلنسان أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن 

  .ليصيبه، وهذا جاء به النص صرحيا 

)١/٢٧٣(  

  

ماعة،  هذه عقيدة أهل السنة واجل- صلى اهللا عليه وسلم -وال تتربأ من أحد من أصحاب رسول اهللا 
 ال نتربأ من أحد منهم، ال من معاوية، وال من - صلى اهللا عليه وسلم -تويل مجهور أصحاب النيب 

عمرو بن العاص، وال من غريمها، وال من علي، وال من احلسن واحلسني، نتوىل اجلميع، فمن ثبتت 
قُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والسابِ { - صلى اهللا عليه وسلم -صحبته توليناه، بأمر اهللا، وبأمر رسوله 

 هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَن١(} و. (  
  .إذا ذكر أصحايب فأمسكوا :  قال- صلى اهللا عليه وسلم -والنيب 

  .هللا اهللا أوصيكم يف أصحايب ال تتخذوا أصحايب غرضا من بعدي وا: وقال يف احلديث اآلخر
 وفضله اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -ال نفوض إال من فضله النيب . وال توالِ أحدا دون أحد، ال شك

 لكن ال نتدخل يف هذا بأهوائنا، وعقولنا وأقيستنا، كما عمل أهل البدع، فالن أفضل من - عز وجل -
ن نعم، نعتقد أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فالن، وفالن أفضل من فالن، بناء على شبهات ال، حن

 -أفضل ممن أسلم من بعد الفتح، والعشرة أفضل الصحابة، وأفضلهم األربعة، وأفضل األربعة أبو بكر 
 فأفضل من طلعت عليه الشمس وغربت بعد النبيني هذا الرجل، وأهل بدر يفضلون -رضي اهللا عنه 

هم، وأهل بيعة الرضوان يفضلون على غريهم، فنفاضل على غريهم، واملهاجرون يفضلون على غري



  .بينهم وفق ما ورد به النص
 لعل أبا حنيفة يشري هنا إىل مسألة املفاضلة بني علي - عز وجل -وأن ترد أمر عثمان وعلي إىل اهللا 

قوال وعثمان، وهذه املسألة من املسائل اليت جرى فيها اخلالف قدميا، وذلك أن األقوال فيها أربعة، أ
أهل السنة حاشا أقوال أهل البدع، يف املفاضلة بينهما، فمن أهل السنة من يفضل أبا بكر مث عمر مث 

  عثمان مث يسكت، ومنهم من يربع بعلي،
__________  

  .١٠٠:  سورة التوبة آية -) ١(

)١/٢٧٤(  

  

...................................................................................................
.........  

  ــــــــــــــــــــــ
نفضل أبا بكر مث عمر مث علي مث عثمان، : أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي، ومنهم من يقول: يقول

ال نفضل هذا على هذا ال نفضل عثمان على علي، : يقدم عليا على عثمان، ومنهم من يسكت، ويقول
بكر وعمر هذا بإمجاع أهل السنة، ومل يقع فيه خالف يف تقدميهما، إمنا اخلالف يف بالنسبة للخليفتني أيب 

عثمان وعلي، فذهب اجلمهور إىل تقدمي عثمان على علي، وذهب مالك يف رواية وشعبة وحيىي القطان 
 وبه قال ابن حزم من املتأخرين إىل اإلمساك، وعدم املفاضلة بينهما، وهو املفهوم اآلن من كالم أيب

حنيفة، لكن الذي استقر عليه مذهب اإلمام مالك، ورجع عنه صراحة كما نقل عنه البيهقي، وكذلك 
  .شعبة، وكذلك حيىي القطان، أم رجعوا إىل رأي اجلمهور يف تقدمي عثمان على علي

هناك الرأي اآلخر، وهو تقدمي علي على عثمان، وهذا ينسب إىل أيب حنيفة، ويروى عن ابن خزمية، 
ان الثوري، لكن أيضا الذي ثبت صراحة عن أيب حنيفة يف الفقه األكرب، أنه يقدم عثمان على وسفي

ترتيبهم يف الفضل كترتيبهم يف اخلالفة، وأيضا سفيان الثوري، واإلمام ابن خزمية، ثبت : علي، وقال
يه أمر أهل عنهما مبا ال يدع الشك، أما رجعا إىل قول اجلمهور، وبناء على ذلك، فالذي استقر عل

  .السنة، ومجهور أهل السنة أن ترتيبهم يف الفضل كترتيبهم يف اخلالفة، نعم
  وجوب التفقه يف أصول الدين

الفقه األكرب يف الدين خري من الفقه يف العلم؛ وألن يفقه الرجل كيف يعبد ربه، خري من : قال أبو حنيفة
  .أن جيمع العلم الكثري، انتهى 

  ــــــــــــــــــــــ



 عز -ال شك وهذا سبق اإلشارة إليه، أن اإلنسان يتفقه يف أصول دينه، ويف معرفة كيفية عبادة اهللا 
 ويعبده على يقني، وعلى بصرية من أمره، خري من أن جيمع مسائل الفروع، لكنه جاهل يف -وجل 

  .مسائل األصول، نعم
  مسألة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

)١/٢٧٥(  

  

تعلم الرجل اإلميان والشرائع والسنن واحلدود، : أخربين عن أفضل الفقه، قال: قلت: مطيعقال أبو 
واختالف األئمة، وذكر مسائل اإلميان، مث ذكر مسائل القدر، والرد على القدرية، بكالم حسن ليس 

أناس، فما تقول فيمن يأمر باملعروف، وينهى عن املنكر، فيتبعه على ذلك : قلت: هذا موضعه، مث قال
ومل؟ وقد أمر اهللا ورسوله باألمر باملعروف، والنهي : ال، قلت: فيخرج على اجلماعة، هل ترى ذلك؟ قال

كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون، من سفك الدماء، : عن املنكر، وهو فريضة واجبة، قال
  .واستحالل احلرام 

  ــــــــــــــــــــــ
النهي عن املنكر، وعن طائفة من الناس، يلمح إىل املعتزلة، الذين يرون نعم، سأله عن األمر باملعروف و

وجوب األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والزم ذلك اخلروج على مجاعة املسلمني، اخلروج عليهم 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فريضة من فرائض اإلسالم، . بالسيف، اخلروج عليهم بالقوة، نعم

 شرائع اإلسالم، لكن بالوسائل الشرعية، وبالضوابط املرعية وهلذا سأله هل لإلنسان أن يأمر وشريعة من
ما فيه إشكال، لكن خيرج على مجاعة املسلمني، حبجة األمر . باملعروف، وينهي عن املنكر؟ نعم

ملعروف، ومل؟ وقد أمر اهللا ورسوله باألمر با: ال، فقال: باملعروف، والنهي عن املنكر؟ اجلواب قال
والنهي عن املنكر، وهو فريضة، هذا ال خالف فيه، أن األمر باملعروف، والنهي عن املنكر من شعائر 

هذه األمة، ومما أمر اهللا ورسوله به، ولكن كونه ى أن خيرج اإلنسان على مجاعة املسلمني، حبجة األمر 
  . يصلح باملعروف والنهي عن املنكر، السبب يف ذلك أنه ما يفسد أكثر مما

)١/٢٧٦(  

  

وهذه حال اخلوارج واملعتزلة، خرجوا بالقوة على مجاعة املسلمني، حبجة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، فأفسدوا أكثر مما أصلحوا، وهناك قاعدة عامة أن درء املفاسد، مقدم على جلب املصاحل، فإذا 

 فتركه أوىل؛ وهلذا ملا مر شيخ اإلسالم كان هذا األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، سيجلب مفسدة،



دعهم، شرم : جبماعة من التتر، وهم يشربون اخلمر، أراد بعض تالمذته أن يزجرهم وينهاهم، فقال له
  للخمر أهون من كوم يقومون

ويتسلطون على املسلمني، فهنا درء للمفسدة مقدم على جلب املصلحة، وباهللا التوفيق، وصلى اهللا 
  .ينا حممد، وأستأذنكم اليوم يف اإلجابة على األسئلة لعلها تكون غدا، واهللا أعلموسلم على نب

  - عز وجل -كفر من أنكر صفة العلو هللا 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، نبينا حممد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وااله، أما 
  :بعد

  :تعاىل رمحة واسعة قال-رمحه اهللا -قال املصنف 
ال أعرف ريب يف السماء أم : قال أبو حنيفة عمن قال: وذكر الكالم يف قتال اخلوارج والبغاة إىل أن قال

وعرشه فوق سبع ) ١(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : يف األرض، فقد كفر؛ ألن اهللا تعاىل يقول
ال أدري العرش يف السماء، أم يف : ش استوى، ولكنه يقولإنه على العر: فإن قال: مساوات، قلت
هو كافر؛ ألنه أنكر أن يكون يف السماء؛ ألنه تعاىل يف أعلى عليني، وأنه يدعى من أعلى : األرض، قال

قد : ال أعرف ريب يف السماء، أم يف األرض؛ قال: ال من أسفل، ويف لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول
: وعرشه فوق سبع مساوات، قال) ٢(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : قولكفر؛ ألن اهللا تعاىل ي

إذا أنكر أنه يف : على العرش استوى، ولكن ال يدري العرش يف األرض، أو يف السماء، قال: فإنه يقول
  .السماء، فقد كفر، ففي هذا الكالم املشهور عن أيب حنيفة

  ــــــــــــــــــــــ
__________  

  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .٥:  سورة طه آية -) ٢(

)١/٢٧٧(  

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد عليه وعلى آله 
  .وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم

ففي هذا الكالم -ه اهللا رمح-ال زال املؤلف يذكر كالم اإلمام أيب حنيفة، كما رواه أبو مطيع البلخي 
والكالم يف هذا صريح، - عز وجل -األخري، يالحظ أن اإلمام أبا حنيفة كفر من أنكر صفة العلو هللا 

ال أدري اهللا يف السماء أم يف : كفر من توقف يف هذه املسألة، فقال-رمحه اهللا -ال حيتمل التأويل، بل إنه 



 تكفري من خالف يف بعض هذه املسائل، أنه من باب التكفري األرض، لكن ينبغي التنبه أن كالم األئمة يف
املطلق، وفرق بني التكفري املطلق، وتكفري الشخص املعني، فالتكفري املطلق، مثل الوعيد املطلق، وهذه 

 توعد الذين يأكلون أموال - عز وجل -قاعدة عامة، أن التكفري املطلق، مثل الوعيد املطلق، اهللا 
ال جيوز أن تقول إلنسان تعلم أنه أكل أموال اليتامى إنه يف النار، توعد آكل الربا بالنار، اليتامى بالنار، ف

فال جيوز أن تقول إلنسان يأكل الربا إنه يف النار، توعد القاتل املتعمد بالنار، وال جيوز أن حتكم على 
  .مسلم قاتل بعينه أنه يف النار، ففرق بني التكفري املطلق، والتكفري املعني 

)١/٢٧٨(  

  

ويدل على ذلك أن األئمة يكفرون ببعض املقاالت، لكن يالحظ أم إذا نظروا إىل الشخص املعني، 
فإم ال حيكمون بكفره، مثل اإلمام أمحد، اإلمام أمحد اشتهر عن أنه قال من قال إن القرآن خملوق فقد 

ان يكفر هذا الشخص بعينه، القرآن خملوق، فلو ك: كفر، ومع ذلك يالحظ أنه يصلي خلف من يقول
وخيرجه من امللة، ملا صلى خلفه؛ ألن الصالة خلفه ال تصح، وذلك أن التكفري املعني له شروط وموانع، 

فقد تنتفي يف حق هذا الشخص املعني، إما لتأويل أو جلهل، أو ألمر آخر، وهذا مما يكثر اخلطأ فيه، 
األئمة، وأحيانا حىت من الكتاب والسنة، خاصة عند الشباب، يأخذون هذه النصوص العامة عن 

  .ويطبقوا على األشخاص املعينني، وهذا خالف املنهج الصحيح
ما حكم من شك يف اليوم . ما حكم من شك يف قدرة اهللا؟ كافر، وال شك يف ذلك،: أنا أسألكم اآلن
  .اآلخر؟ كافر

فاة مجع أبناءه وأوصاهم بأن أن رجال أسرف على نفسه، فلما حضرته الو: " ثبت يف صحيح البخاري
إذا أنا مت فأحرقوين مث اسحقوين مث ذُروين؛ فواهللا لئن قدر اهللا علي ليعذبين عذابا ما عذبه أحدا : قال

  ".خمافتك، فغفر اهللا له : ما محلك على ذلك؟ قال:  وأقامه وقال- عز وجل -من العاملني، فجمعه اهللا 
الشك يف قدرة اهللا، والشك يف اليوم : من أنواع الكفر األكربهذا عنده نوعان : يقول شيخ اإلسالم

  .اآلخر، ولكن غفر اهللا له بسبب اجلهل، واألمثلة كثرية
أنت كافر : أن كالم اإلمام أيب حنيفة هنا ال يعين أن كل من جاءنا وأنكر صفة العلو نقول: الشاهد

يؤخذ على عمومه، لكن ال يطبق على خارج من امللة ونتعامل معه على أنه كافر، ال، كالم األئمة 
  .األشخاص إال بعد قيام احلجة، وزوال املانع، ومعرفة مستند هذا الشخص الذي ذهب إىل هذا القول

)١/٢٧٩(  

  



ينبغي أن حنرص على فهم أو حفظ مثل هذا األثر عن اإلمام أيب حنيفة، وملَ؟ ألن : األمر اآلخر أقول
نكار على من أنكرها، ال حيتمل التأويل، وميكن أن حنتج بكالمه كالمه صريح يف إثبات صفة العلو واإل

  .هذا على من؟ على أتباعه، ومعلوم وليس خباف أن من أكثر املذاهب تعصبا ألئمتهم األخوة األحناف
هذا كالم إمامنا وإمامكم اإلمام أيب حنيفة، وهذا ما : فإذا وجدنا حنفيا ينفي مثل هذه الصفة، فنقول

أنتم اآلن .: شيخ يشغبون عليه بسبب تأليف هذه املسألة، أنه احتج عليهم بقول أئمتهمجعل أعداء ال
  .تتعصبون ألئمتكم يف الفروع تعصبا أعمى فهذا قوهلم يف األصول، فلماذا ال تأخذون به؟ نعم

ال أعرف ريب يف : ففي هذا الكالم املشهور عن أيب حنيفة عند أصحابه أنه كفّر الواقف الذي يقول
ليس يف السماء، أو ليس يف األرض وال : ماء أم يف األرض، فكيف يكون اجلاحد النايف الذي يقولالس

  .يف السماء
وعرشه فوق سبع : قال) ١(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : واحتج على كفره بقوله تعاىل
يبني أن اهللا فوق ) ٢(} ) ٥(شِ استوى الرحمن علَى الْعر{ : تعاىل-مساوات، وبين ذا أن قوله 

السماوات فوق العرش، وأن االستواء على العرش دل على أن اهللا نفسه فوق العرش، مث أردف ذلك 
ألنه : إنه على العرش استوى ولكن توقف يف كون العرش يف السماء أم يف األرض، قال: بتكفري من قال

  .ني، وأنه يدعى من أعلى ال من أسفلأنكر أنه يف السماء؛ ألن اهللا يف أعلى علي
 -تعاىل-وهذا تصريح من أيب حنيفة بتكفري من أنكر أن يكون اهللا يف السماء، واحتج على ذلك بأن اهللا 

  .يف أعلى عليني، وأنه يدعى من أعلى ال من أسفل
وعلى أنه وكل من هاتني احلجتني فطرية عقلية، وإن القلوب مفطورة على اإلقرار بأن اهللا يف العلو، 

  .إذا أنكر أنه يف السماء فقد كفر: يدعى من أعلى ال من أسفل، وقد جاء اللفظ صرحيا عنه بذلك فقال
__________  

  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .٥:  سورة طه آية -) ٢(

)١/٢٨٠(  

  

وروى هذا اللفظ عنه باإلسناد شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري اهلروي بإسناده يف كتاب 
  ".اروقالف"

  ــــــــــــــــــــــ
 بالفطرة - عز وجل -نعم، الشيخ هنا يشري أن اإلمام أبا حنيفة استدل على إثبات صفة العلو هللا 

أنه يف بأعلى عليني، وكونه يف أعلى عليني هذا ثابت بالعقل والفطرة : والعقل، وأشار إىل ذلك بقوله



من أسفل وهذا أيضا دليل فطري على إثبات صفة كما سلف الكالم عن ذلك، وأنه يدعى من أعلى ال 
  .العلو

...................................................................................................
.........  

  ــــــــــــــــــــــ
جاء صرحيا يف : وروى هذا اللفظ عنه باإلسناد أي أن من أنكر أنه يف السماء فقد كفر، يعين: يقول
وهذا من أشهر الكتب املنسوبة أليب حنيفة، وأيضا روى عنه هذا اللفظ أبو " الفقه األكرب"كتاب 

يف كتابه " منازل السائرين" صاحب ٤٨١إمساعيل اهلروي عبد اهللا بن حممد األنصاري املتوىف سنة 
  " .الفاروق"

وقد " ذم الكالم" كثريا وله أيضا كتاب ال يزال مفقودا، وينقل عن شيخ اإلسالم" الفاروق"وكتابه 
، قال عنه "مدارج السالكني"الذي شرحه اإلمام ابن القيم يف " منازل السائرين"حقق أخريا، وله كتاب 

كان أثريا قُحا، وكان سيفا مسنونا على املتكلمني، هذا يف جانب توحيد األمساء : رمحه اهللا-الذهيب 
  .والصفات

" منازل السائرين"بادة وخاصة يف جانب السلوك فعليه ما عليه؛ وهلذا ألف كتابه أما يف جانب توحيد الع
منازل "ولكنه له نفس عجيب ال يشبه نفَس أئمة السلف يف كتابه : على منهج الصوفية، قال عنه الذهيب

  .ففيه أشياء مطْربة وفيه أشياء مشكلة" السائرين

)١/٢٨١(  

  

 ابن عبيد اهللا الرازي صاحب حممد بن احلسن قاضي الري حبس وروى هو أيضا وابن أيب حامت أن هشام
: احلمد هللا على التوبة، فامتحنه هشام فقال: رجال يف التجهم فتاب، فجيء به إىل هشام ليطلقه، فقال

، "ما بائن من خلقه"أشهد أن اهللا على عرشه، وال أدري : أتشهد أن اهللا على عرشه بائن من خلقه؟ فقال
  . احلبس فإنه مل يتبردوه إىل: فقال

إن اهللا على العرش بائن من اخللق، وقد أحاط بكل شيء : وروى أيضا عن حيىي بن معاذ الرازي أنه قال
علما، وأحصى كل شيء عددا، ال يشك يف هذه املقالة إال جهمي ردئ ضليل وهالك مرتاب ميزج اهللا 

  .خبلقه وخيلط منه الذات باألقدار واألنتان
  ــــــــــــــــــــــ

للرد على " بائن"إذن ال بد من إثبات العلو وإثبات أن اهللا بائن من اخللق، والعلماء جاءوا ذه اللفظة 
احلمد هللا على التوبة، : اجلهمية احللولية الذين زعموا أن اهللا خمتلط وممتزج باخللق؛ وهلذا هذا الرجل قال



أتشهد أن : املتوىف سنة مائة وتسعة ومثانني، قال صاحب أيب حنيفة -رمحه اهللا -فامتحنه حممد بن احلسن 
: فقال" ما بائن من خلقه"أشهد أن اهللا على عرشه لكن ما أدري : اهللا على عرشه بائن من خلقه؟ فقال

  .مرته أن خيتلط باخللق، نعم: ردوه إىل السجن، إىل اآلن ما تاب، فال بد أن تعتقد أن اهللا بائن مبعىن
يؤمنون بالرؤية والكالم، وأن اهللا فوق : ين ملا سئل ما قول أهل اجلماعة قالوروى أيضا عن ابن املدي

} ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم { : تعاىل -السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله 
  ).٢(} لسماوات وما في الْأَرضِ أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في ا{ : اقرأ ما قبلها : فقال) ١(

  ــــــــــــــــــــــ
__________  

  .٧:  سورة اادلة آية -) ١(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٢(

)١/٢٨٢(  

  

نعم، وهذا أيضا قول ابن املديين علي بن عبد اهللا شيخ اإلمام البخاري املتوىف سنة مائتني وأربعة وثالثني، 
  .م البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي بن املديينوقد قال اإلما

: أم يؤمنون بالرؤية والكالم، أي:  قول أهل اجلماعة أي قول أهل السنة واجلماعة-رمحه اهللا-يقول 
  . على العرش-هذا الشاهد- وكالمه، وأن اهللا فوق السماوات - عز وجل -يثبتون رؤية اهللا 
وهذه آية اادلة اليت هي ) ١(} ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم { : تعاىل-فسئل عن قوله 

أن اهللا حال وخمتلط خبلقه : حجة حيتج ا دائما من ينكرون أن صفة العلو وحيتج ا من يقول باحللول
  .باخللق

 تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في أَلَم{ : اقرأ أول اآلية:  قال-رمحه اهللا-فرد عليه ابن املديين 
فدل ) ٣(} ) ٧(إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم { : فافتتح اآلية بالعلم، واختتمها بالعلم، فقال) ٢(} الْأَرضِ 

  .معية الذات أم معية العلم؟ معية العلم : على أن املراد باملعية هنا
: ملا سئل عن هذه اآلية قال" الرد على اجلهمية والزنادقة"احتج اإلمام أمحد يف كتابه وبنفس االحتجاج 

 عن بعض األئمة -رمحه اهللا-اقرأ أوهلا وآخرها، ال تأخذ جزًءا من اآلية وتسكت؛ وهلذا حكى ابن كثري 
الذات، وليس يف أم حكوا اإلمجاع أن املراد باملعية يف هذه اآلية معية العلم واإلحاطة، وليست معية 

 على هذه -إن شاء اهللا-أنتم أهل السنة تؤولون، وسيأيت الكالم : هذا تأويل كما يزعم املعطلة يقولون
  .املسألة يف اية الرسالة، نعم

هو على العرش كما وصف يف كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه : وروى أيضا عن أيب عيسى الترمذي قال



  .يف كل مكان
  ــــــــــــــــــــــ

__________  
  .٧:  سورة اادلة آية -) ١(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٢(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٣(

)١/٢٨٣(  

  

لَا تحزنْ { هذا إلثبات صفة معية العلم، وهي املعية العامة يقابلها املعية اخلاصة وهي معية النصر والتأييد 
هذه معية خاصة، وهناك معية مع سائر ) ٢(} ) ٤٦( معكُما أَسمع وأَرى إِننِي{ ) ١(} إِن اللَّه معنا 
  .اخللق، نعم

} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : تعاىل-وروى عن أيب زرعة الرازي أنه سئل عن تفسري قوله 
  . فعليه لعنة اهللاهو على العرش وعلمه يف كل مكان، من قال غري هذا: تفسريه كما تقرأ: فقال) ٣(

  ــــــــــــــــــــــ
 عبيد اهللا بن عبد الكرمي رمحه اهللا املتوىف سنة مائتني وأربعة وستني، ملا -رمحه اهللا-نعم، هذا أبو زرعة 

تفسريها كما تقرأ ) ٤(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { هي كما تقرأ، : سئل عن هذه اآلية قال
عال وارتفع، : مبعىن" استوى! "؟-عز وجل-أال تفهم قول اهللا ! آلية، ألست عربيا؟كما يظهر من ا

  . لكن علمه شامل لكل شيء، نعم-سبحانه-وعلمه يف كل مكان، فهو عال على اخللق بذاته 
  اإلميان مبا وصف اهللا به نفسه يف القرآن واألحاديث

 أصول السنة بإسناده عن حممد بن احلسن وروى أبو القاسم الاللكائي صاحب أيب حامد اإلسفراييين يف
اتفق الفقهاء كلهم من املشرق إىل املغرب على اإلميان بالقرآن واألحاديث اليت : صاحب أيب حنيفة قال

 من غري تفسري وال - عز وجل - يف صفة الرب - صلى اهللا عليه وسلم -جاء ا الثقاة عن رسول اهللا 
  .وصف وال تشبيه

 وفارق اجلماعة؛ - صلى اهللا عليه وسلم - من ذلك فقد خرج مما كان عليه النيب فمن فسر اليوم شيئا
فإم مل يصفوا ومل يفسروا، ولكن أفتوا مبا يف الكتاب والسنة مث سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق 

  .اجلماعة؛ فإنه قد وصفه بصفة ال شيء
__________  

  .٤٠:  سورة التوبة آية -) ١(



  .٤٦: آية  سورة طه -) ٢(
  .٥:  سورة طه آية -) ٣(
  .٥:  سورة طه آية -) ٤(

)١/٢٨٤(  

  

حممد بن احلسن أخذ عن أيب حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا اإلمجاع، وأخرب 
، أراد به تفسري اجلهمية املعطلة "من غري تفسري: "أن اجلهمية تصفه باألمور السلبية غالبا أو دائما، وقوله

  .الذين ابتدعوا تفسري الصفات خبالف ما كان عليه الصحابة والتابعون من اإلثبات
  ــــــــــــــــــــــ

من أين : نعم وهذا النقل عن حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة اإلمام املشهور، وقد قيل لإلمام أمحد
  .استفدا من حممد بن احلسن: لك دقائق املسائل؟ قال

ن اآلثار اليت ينبغي العناية ا للرد على أتباعه يف نفي ما وصف اهللا به نفسه، فقد هذه م: وأقول أيضا
 صلى -ذكر أن الفقهاء اتفقوا مجيعا على اإلميان بالقرآن واألحاديث اليت جاء ا الثقاتة عن رسول اهللا 

  .عز وجل- يف صفة الرب -اهللا عليه وسلم 
فكما بني الشيخ أنه أراد تفسري اجلهمية وتأويل املعطلة، " همن غري تفسري وال وصف وال تشبي: "أما قوله

  .وحنو ذلك.. بقدريت) ١(} خلَقْت بِيدي { استوىل " استوى"
...................................................................................................

.........  
  ــــــــــــــــــــــ

لشيخ أن كالم حممد بن احلسن هذا فيه حكاية لإلمجاع على أن السلف أثبتوا هذه الصفات من وذكر ا
  .خالل أدلة الكتاب والسنة من غري أن يتعرضوا هلا بشيء من تفسريات اجلهمية

أن مذهب اجلهمية السلب : وذكر أن اجلهمية تصفه باألمور السلبية غالبا أو دائما، وذكرنا هذا سابقا
 عز وجل -إىل أن يصل أن ينفوا اهللا .. اهللا ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا: وهو النفي

  .عز وجل، نعم- وهذا سيأيت بعض اآلثار عن أئمة أن اية قول اجلهمية ينتهي إىل نفي اهللا -
__________  

  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(

)١/٢٨٥(  

  



هذه األحاديث اليت يقول :  القاسم بن سالم قالوروى البيهقي وغريه بأسانيد صحيحة عن أيب عبيد
" ضحك ربنا من قنوط عباده وقُربِ غيرِه، وأن جهنم ال متتلئ حىت يضع اجلبار قدمه فيها : " فيها

والكرسي موضع القدمني، وهذه األحاديث يف الرؤية هي عندنا حق محله الثقات بعضهم عن بعض، غري 
  .سرها، وما أدركنا أحدا يفسرهاأنا إذا سألنا عن تفسريها وال نف

الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو عبيد، وله من املعرفة بالفقه واللغة : أبو عبيد أحد األئمة األربعة الذين هم
والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان يف الزمان الذي ظهرت فيه الفنت واألهواء، وقد أخرب أنه 

  .بتفسري اجلهمية: ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي
  ــــــــــــــــــــــ

املتوىف سنة مائتني " تأويل خمتلف احلديث"نعم وهذا األثر أيضا عن أيب عبيدة القاسم بن سالم صاحب 
ضحك ربنا من قُنوط : صلى اهللا عليه وسلم-هذه األحاديث اليت يقول فيها النيب : وأربعة وعشرين قال
وذكرنا الكالم على هذا احلديث . تغير احلال من اجلدب إىل اخلصبقُرب : عباده وقُرب غيرِه أي

  .سابقا
وإنه وإن كان فيه مقال ولكن املعىن الذي اشتمل عليه تشهد له أحاديث صحيحة أخرى وأن جهنم ال 

  .متتلئ حىت يضع ربك قدمه فيها وهذا سبق أنه يف الصحيحني 
عباس وأيب موسى، فقد رواه مجع من األئمة، هذا ثبت موقوفا عن ابن " والكرسي موضع القدمني"

  .أبو شيبة وعبد اهللا بن اإلمام أمحد، وابن منده وابن خزمية والطرباين والدارقطين وغريهم: منهم
، ووافقه الذهيب، وحكم عليه أيضا من "املستدرك"واألثر صحيح كما حكم عليه اإلمام احلاكم يف 

  " .خمتصر العلوم" كما يف -رمحه اهللا-املعاصرين بالصحة الشيخ ناصر 
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هي عندنا حق، محلها الثقاتة بعضهم عن بعض، غري أنا إذا سئلنا عن : وهذه األحاديث يف الرؤية يقول
تأويل اجلهمية، لكن .. تفسري اجلهمية: أي" ال نفسرها: "تفسريها ال نفسرها، وشرح الشيخ معىن قوله
م يثبتون هذه النصوص على ظاهرها، لكن ال يتعرضون هلا كما هو معلوم متواتر مشهور عن السلف أ

  .بتأويل كما هي احلال عند املعطلة، وما أدركنا أحدا يفسرها 
هو :  صاحب هذا األثر فقال-رمحه اهللا-مث أوضح الشيخ يف عبارة أو يف مجلة اعتراضية مكانة أبيو عبيد 

ي وأمحد وإسحاق، وله من املعرفة بالفقه واللغة أحد األئمة األربعة، يعين هو من أقران اإلمام الشافع
  .والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف

ما هو أشهر من أن يوصف، هناك حترج من بعض اإلخوان إذا وصف : وهنا فائدة لطيفة قول الشيخ



هذه العبارة ال تصح إال يف حق : أحد العلماء تقول فالن أشهر من أن يوصف، فالبعض يتحرج ويقول
فالن أشهر من أن : إذا أطلقها مثل شيخ اإلسالم فيكون لإلنسان سلف يف هذا، وقول اإلنساناهللا، ف

  .يوصف مفهوم أنه يف حق ويف حدود البشر، وهذا دليل على جوازها
وقد كان يف الزمان الذي ظهرت فيه الفنت واألهواء ألنه عاش يف الفترة من مائة وسبع ومخسني : يقول

تفسري : أنه ما أدرك أحد من العلماء تفسريها يفسرها، أي: ن، وقد أخربإىل مائتني وأربع وعشرو
  .تأويالت اجلهمية.. اجلهمية

يا أبا عبد الرمحن، إين أكره الصفة : أن رجال قال له: وروى الاللكائي والبيهقي عن عبد اهللا بن املبارك
ة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب أنا أشد الناس كراه:  فقال له عبد اهللا بن املبارك-صفة الرب: عنى-

  .بشيء قلنا به، وإذا جاءت اآلثار بشيء جسرنا عليه، وحنو هذا
  .أننا نكره أن نبتدأئ بوصف اهللا من ذات أنفسنا حىت جييء به الكتاب واآلثار: أراد ابن املبارك

  ــــــــــــــــــــــ
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اء مصرحا به عند اإلمام الاللكائي يف رواية نعم، وهذا ظاهر، هذا الرجل هو أفلح بن حممد كما ج
وأنا أشد الناس كراهة : صفة الرب، فقال له عبد اهللا بن املبارك: أكره الصفة، يعين: الاللكائي أنه قال

إذا ورد يف القرآن والسنة فليس لنا إال اإلثبات .. إذا نطق الكتاب.. لذلك، ولكن إذا جاء النص
  .والتسليم، نعم
  هللا يف السماء بائن من خلقهاإلميان بأن ا

بأنه : لبماذا نعرف ربنا؟ قال: وروى عبد اهللا بن أمحد وغريه بأسانيد صحاح عن ابن املبارك أنه قيل له
أنه هاهنا يف األرض، وهكذا قال : فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه، وال نقول كما تقول اجلهمية

  .اإلمام أمحد وغريه
  ــــــــــــــــــــــ

 أن هذا األثر ثابت عن ابن -رمحه اهللا-وهذا أيضا ظاهر عن ابن املبارك وقد ذكر اإلمام ابن القيم 
أنا نعرف ربنا بأنه فوق مساواته على عرشه بائن : املبارك ثبوتا قريبا من التواتر، وهو مشهور عند األئمة

  .أنه هاهنا يف األرض: من خلقه، وال نقول كما تقول اجلهمية
رد هذه اآلثار ليبني أن مذهب متأخري األشاعرة الذين نفوا صفة العلو هو مذهب متقدمي الشيخ يس

اجلهمية الذي أنكره السلف واشتد نكريهم عليه سواء بسواء، وأن اللوازم اليت ذكرها األئمة 
املتقدمون، اللوازم الباطلة اليت تلزم على مذهب اجلهمية هي اللوازم اليت تلزم على مذهب متأخري 



  .األشاعرة يف نفي صفة الرب، علما بأن األشاعرة يزعمون أن عدوهم اللدود هم اجلهمية واملعتزلة
  .الشيخ يبني من خالل هذه اآلثار أن مذهبكم مثل مذهب اجلهمية يف هذه املسألة سواء بسواء نعم

إن : فقالمسعت محاد بن زيد وذكر هؤالء اجلهمية : وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب اإلمام
  .ما حياولون أن يقولوا ليس يف السماء شيء

  ...وقال حممد بن إسحاق بن خزمية
  ــــــــــــــــــــــ
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أنه ليس يف السماء شيء، أي : الزم مذهب اجلهمية ومنتهى قوهلم:  يقول-رمحه اهللا-نعم محاد بن زيد 
خ اإلسالم أن هذا الذي كان حياول اجلهمية قوله  نقل عن شي-رمحه اهللا-ليس ثَّم هناك اهللا، ابن القيم 

  .قد صرح به املتأخرون منهم بعد أن ضعفت السنة وانقرضت األئمة
 عز وجل -األوائل مل جيسروا على هذا الكالم، لكن املتأخرون من خالل كالمهم يتضح نفي وجود اهللا 

  .أو أنه ليس هناك يف السماء إاله يعبد-
اهللا ليس فوق وال حتت وال ميني وال مشال وال داخل العامل وال : بهم يقولونوسبق ذكرت أمثلة أن مذه

إذًا ما هذا؟ هذا هو العدم وعني العدم، بل أشد من .. خارجه وال متصل وال منفصل وال حمايد وال مباين
العدم؛ ألن املعدوم منه ما يكون جائز الوجود، أما هذا الشيء الذي وصفوه فهو مستحيل الوجود، 

  .منع
عن سعيد بن عامر الضبعي املتوىف سنة مائتني " الرد على اجلهمية"وروى ابن أيب حامت يف كتاب : يقول

هم شر قول من : أنه ذكر عنده اجلهمية، فقال: ومثانية، إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أمحد
  .اليهود والنصارى

: لصفات عن اهللا سعيد بن عامر الضبعي قالملا ذكر عنده قول اجلهمية يف نفي العلو عن اهللا ونفي ا
  قوهلم هذا شر قول من اليهود والنصارى، ملاذا؟

: وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل األديان مع املسلمني على أن اهللا على العرش، وقالوا هم: يقول
  .ليس عليه شيئنا

  .وهذا وجه قوهلم هذا شر قول من قول اليهود والنصارى
  

إن اهللا فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه، : من مل يقل: حاق بن خزمية إمام األئمةوقال حممد بن إس
وجب أن يستتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه، مث ألقي على مزبلة لئال يتأذى بننت رحيه أهل القبلة وال 



  .أهل الذمة، وذكره عنه احلاكم بإسناد صحيح
  ــــــــــــــــــــــ

كأنه حكم عليه بالكفر املخرِج :  علوم احلديث؛ وهذا لبيان شناعة هذا القول، يعيننعم، ذكره يف معرفة
من قال هذا القول الواجب أن تضرب عنقه وال يدفن ال مع املسلمني وال حىت مع أهل : عن امللة، يقول

  .الذمة
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بقة شيوخ الشافعي وقد روى عبد اهللا بن أمحد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط، من ط
ليس يف السماء : كلمت بشر املريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كالمهم ينتهي أن يقولوا: وأمحد، قال

  .شيء
  ــــــــــــــــــــــ

نعم، وهذا قول عباد بن العوام الواسطي يبني ويوضح أن الزم قول هؤالء املعطلة ومنهم بشر بن غياث 
 عز -ارمي، وهو إمام من أئمة املعتزلة وممن ينفي الصفات عن اهللا املريسي الذي رد عليه اإلمام الد

  .إنين ناظرم، وتبني يل أن كالمهم ينتهي إىل أن اهللا أو إىل أنه ليس مثة شيء يف السماء: يقول-وجل 
الشيخ أكثر هنا من اجلمل االعتراضية يف بيان مكانة ومرتلة من يذكر كالمه؛ ليبني أنين اآلن أحتج 

  .معاشر املعطلة بقول أئمة ليس بقول نكرات من الناس، نعمعليكم 
  

ليس يف أصحاب األهواء شر من أصحاب جهم، : وعن عبد الرمحن بن مهدي اإلمام املشهور أنه قال
  .أرى واهللا أال يناكحوا وال يورثوا! ليس يف السماء شيء: يدورون على أن يقولوا

  ــــــــــــــــــــــ
 كأنه كفّر من قال -رمحه اهللا-بيان شناعة قول هؤالء أن عبد الرمحن بن مهدي نعم، وهذا أيضا من 
إنين نظرت يف أقوال : ال جتوز مناكحته، وال التوارث هم الكفار، فهو يقول: ذا ؛ فالذي ال يناكَح

  .أصحاب األهواء فما وجدت شرا أشر من قول أصحاب جهم الذين هم اجلهمية
 ليبني أن متأخري األشاعرة على مذهب هؤالء الذين شنع األئمة عليهم، نعم، والشيخ كما قلت يكرر

  .الذين كفرهم األئمة بسبب مقولتهم هذه وغريها، أن قوهلم مثل قوهلم سواء بسواء نعم
أصحاب : وروى عبد الرمحن بن أيب حامت يف كتاب الرد على اجلهمية عن عبد الرمحن بن مهدي قال

ليس يف السماء شيء وأن اهللا ليس : هللا مل يكلم موسى، ويريدون أن يقولواإن ا: جهم يريدون أن يقولوا
  .على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإال قتلوا
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: اهللا على عرشه، فقالت: قدمت امرأة جهم فرتلت الدباغني، فقال رجل عندها: وعن األصمعي قال
  .ملقالةكافرة ذه ا: حمدود على حمدود، وقال األصمعي

  ــــــــــــــــــــــ
مكان، .. هذا لعله موضع" الدباغني"إن امرأة جهم قدمت فرتلت الدباغني، : نعم، قول األصمعي هنا

حمدود على حمدود، كأا تنكر استواء اهللا على عرشه، : اهللا على عرشه، فقالت: فقال رجل عندها
  .هللا حمدودا على حمدودفمعىن قوهلا أنه يلزم من إثبات االستواء أن يكون ا

احلد يف ": حمدود على حمدود: "كافرة ذه املقالة، بأي مقالة؟ بإنكار هذه الصفة، قوهلا: فاألصمعي قال
الواقع من األلفاظ املة اليت مل ترد يف الكتاب وال يف السنة ال بنفي وال بإثبات؛ وهلذا روي عن بعض 

، فروي عن اإلمام أمحد إثبات احلد، وروي عنه نفي األئمة إثبات ذلك، وروي عن بعضهم نفي ذلك
  .احلد، كذلك ممن روي عنه إثبات احلد الدارمي وابن املبارك

 وأراد باحلد ما يتميز به الشيء عن غريه فهذا املعىن صحيح، - عز وجل -فمن أطلق احلد على اهللا 
إن اهللا خمتلط ممتزج بعباده، : ين قالواوالعلماء الذين أطلقوا على اهللا احلد أرادوا الرد على اجلهمية الذ

  ال، اهللا له حد يتميز به عن خلقه، منفصل مباين عن اخللق، غري خمتلط كما يزعم اجلهمية: فقالوا
 حييط به شيء من خملوقاته فال شك أن نفي احلد ذا املعىن هو - عز وجل -أن اهللا : أما من أراد باحلد

د ذا املعىن وأثبت احلد باملعىن اآلخر التميز؛ أن اهللا متميز عن خلقه الصحيح؛ وهلذا اإلمام أمحد نفى احل
  .مباين خللقه منفصل عن اخللق عال على اخللق سبحانه وتعاىل، أما اجلهمية فال

 ملّا نفيت عن اهللا احلد، تريد -بشر املريسي: يعين-علمت مرادك أيها األعجمي : وهلذا الدارمي يقول
  .ق، فأنكر عليه نفي احلد ذا املعىنأن اهللا ممتزج باخلل

)١/٢٩١(  

  

عز وجل، فال شك أنه -من اعتقد أن هناك شيء شيئا من اخللق حييط باهللا : املعىن الباطل يف احلد. نعم
  .على هذا املعىن ليس هللا حد، ليس هللا شيء حييط باهللا عن اخللق نعم
أنه : ناظرت جهما فتبني من كالمه: الوعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أمحد والبخاري وطبقتهما ق

  .ال يؤمن أن يف السماء ربا
  ــــــــــــــــــــــ

-للدشيت " احلد"نعم، قبل االنتقال من احلد هناك رسالة حققت أخريا ألحد طلبة العلم املعاصرين باسم 



 شيخ اإلسالم يف رمحه اهللا، تكلم على مسألة إثبات أو نفي احلد، ومن أثبتها ومن نفاها، وتوسع أيضا
نقض التأسيس للكالم عن هذه املسألة، ونقل كالم اإلمام أمحد يف إثباته ونفيه، ونقل كالم ابن املبارك، 

إنه كان حيضر جملسه يف : وعن عاصم بن علي بن عاصم املتوىف سنة مائتني وإحدى وعشرين، ويقال
  .مسجد الرصافة أكثر من مائة ألف رمحه اهللا

أنه ال يؤمن أن يف السماء ربا، : ناظرت جهما فتبني من كالمه: ي وطبقتهما قالشيخ أمحد والبخار
ناقشت اجلهم بن صفوان وناظرته يف مسألة الصفات فتبني يل أنه ينفي أن يكون يف السماء رب : مبعىن

  .يعبد، نعم
مسعت مالك : لمسعت عبد اهللا بن نافع الصائغ قا: وروى اإلمام أمحد قال حدثنا سريج بن النعمان، قال

  .اهللا يف السماء، وعلمه يف كل مكان، ال خيلو من علمه مكان: بن أنس يقول
  ــــــــــــــــــــــ

نعم، وهذا األثر صحيح عن اإلمام مالك وميكن أن حنتج به على أتباعه ممن ينفون صفة العلو، هذا 
يف السماء، وعلمه يف كل مكان، ال إمامكم وإمامنا اإلمام مالك يصرح بكالم ال يقبل التأويل أن اهللا 

  .خيلو من علمه مكان، نعم
  . حق قضاها اهللا يف مسائه، ومجع عليه قلوب عباده- رضي اهللا عنه -خالفة أيب بكر : وقال الشافعي

  ــــــــــــــــــــــ
علو؛ فهذا نعم، قال هذا األثر أيضا عن اإلمام الشافعي ميكن أن حيتج به على أتباعه ممن ينكرون صفة ال

  .نعم. اإلمام الشافعي يثبت صراحة أن اهللا يف السماء
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 - صلى اهللا عليه وسلم -كانت زينب تفتخر على أزواج النيب : ويف الصحيح عن أنس بن مالك قال
  .وهذا مثل قول الشافعي. زوجكن أهاليكن، وزوجين اهللا من فوق سبع مساوات : تقول

  ــــــــــــــــــــــ
وهو مما استدل به - عز وجل -م، وهذا احلديث الذي يف البخاري صريح يف إثبات صفة العلو هللا نع

  .).العلماء من السنة على إثبات هذه الصفة
وقصة أيب يوسف صاحب أيب حنيفة مشهورة يف استتابة بشر املريسي حىت هرب منه، ملا أنكر الصفات 

  .وأظهر قول جهم، ذكرها ابن حامت وغريه
  ــــــــــــــــــــــ

 - عز وجل -نعم، أبو يوسف جيء ببشر املريسي إليه شيخا كبريا وملا استنطقه تبني أنه ينفي عن اهللا 



  .لوال هذه الشيبة لفعلت بك كذا وكذا، فأمر به فسجن: صفة العلو، وقد جيء به شيخا، فقال
  خامتة

 أن -سبحانه وتعاىل-ة املباركة، أسأل اهللا هذا آخر ما تيسر من إيراد منت الفتوى احلموية يف هذه الدور
ينفعنا مبا قلنا ومبا مسعنا، وأن جيعله حجة لنا ال علينا، كما نسأله سبحانه بأمسائه العال وصفاته احلسىن أن 

يغفر إلمامنا شيخ اإلسالم على ما بذله يف سبيل الدفاع عن عقيدة األمة، ومنافحة أهل الباطل ممن 
  .ويف أمسائه وصفاتهأحلدوا يف آيات اهللا 

 أن جيزيه خري اجلزاء وأن يرفع درجته يف عليني، وأن جيمعنا به مع الذين أنعم اهللا -جل وعز-فنسأله 
  .عليهم من النبيني والصديقني والشهداء 

ورحم اهللا الشيخ شهاب الدين أمحد بن املري احلنبلي أحد اللذين عاصروا شيخ اإلسالم لكن مل يتيسر 
أن اهللا من عليه باهلداية لعقيدة :  وقد حرص على أن يلتقي به وذلك أنه كما صرح بنفسهله اللقاء به،

  ".درء تعارض العقل والنقل"أهل السنة واجلماعة بسبب مطالعته لكتاب 

)١/٢٩٣(  

  

فلما وصله خرب وفاة الشيخ كتب لتالمذة الشيخ كتابا يوصيهم فيه باحلرص على مجع كالم هذا اإلمام 
على مؤلفاته؛ وذلك أن الوقت الذي تويف فيه شيخ اإلسالم كان وقت فتنة، وكان من وجد واحملافظة 

عنده شيء من كتب الشيخ عوقب وسجن؛ وهلذا كلٌ أخفى ما عنده، فكتب إليهم رسالة يوصيهم 
  .باحلرص على كالم الشيخ، والرجوع إىل ابن القيم يف ذلك فقد ذكر أنه أعلم الناس بكالم الشيخ

وواهللا إن شاء اهللا ليقيمن اهللا من جيمع هذا الكالم وحيققه ويستخرج غرائبه وفوائده، : كلمة قالمث قال 
  .إىل آخر ما ذكر أو كالما حنوا من ذلك... رجاال هم اآلن يف أصالب آبائهم، فهذه سنة اهللا يف احلياة

يس هناك رسالة وال كتاب وقد بر قسمه فهاهم طلبة العلم يتسابقون الستخراج كالم هذا اإلمام، ول
 من أمارات حسن -إن شاء اهللا-خمطوط هلذا الشيخ إال وتسابق الناس إىل حتقيقه واقتنائه، وهذا لعله 

  .وصدق نية هذا الرجل، فكم الذين ناوءوه، وكم الذين عادوه، ذهبوا نسيا منسيا
مما يعزز يف ترجيح املسألة، أما هذا الرجل فذكره يتجدد بتجدد األيام، بل إن قوله واختياره دائما 

وهذا هو القول الراجح وهو الذي رجحه : فيالحظ أن احملققني وأن العلماء إذا ذكروا األقوال قالوا
  .شيخ اإلسالم
 أن خيلف علينا وعليه مبقعد صدق عند مليك مقتدر، وسبحانك اهللا -سبحانه وتعاىل-أسأل اهللا 

فرك ونتوب إليك، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا وحبمدك نشهد أن ال إاله إله إال أنت، نستغ
  .حممد



كيف نقول أن تكفري األئمة يف مقالتهم تكفريا مطلقا، واألصمعي أن : أحسن اهللا إليكم، يقول: س
  كافرة ذه املقالة؟: يقولوا
يؤخذ على إذا ورد عن األئمة أن من قال كذا فهو كافر ومن قال كذا فهو كافر ف: نعم، حنن نقول: ج

  .عمومه وال يرتل على األشخاص، إال بعد قيام احلجة وزوال املانع

)١/٢٩٤(  

  

نأيت إىل مسألة إطالق التكفري املعني على بعض األشخاص من قبل بعض األئمة كما هي احلال عن 
األصمعي، وكما هي احلال عن بشر املريسي، يالحظ أن بعض األئمة كفره صراحة، بل بعض األئمة 

  . حىت حسني الكرابيسيكفر
وكما ذكر أو نقل اإلمام " شرح السنة"لكن حيمل قوهلم هذا على أمرين كما ذكر اإلمام البغوي يف 

حيمل كالمه :  قال-رمحه اهللا-البيهقي عن اإلمام الشافعي وعلل ذلك، وكما ذكره أبو سليمان اخلطايب 
  :يف تكفري هؤالء األشخاص على أمرين

  .كفر ال خيرج عن امللة: رادوا كفرا دون كفر، يعينأم أ: األمر األول
  .أم قالوا ذلك تنفريا منهم وتشنيعا على مقاالم، نعم: األمر الثاين

  ما الفرق املعنوي بني القدرة واإلرادة؟: أحسن اهللا إليكم، يقول: س
اك ملحظ عز وجل، وهن-القدرة واإلرادة بينهما عموم وخصوص، وكالمها متعلق بأفعال اهللا : ج

 ابن القيم ال حيضرين اآلن، امللحظ يف الفرق بينهما وإمنا الشاهد -إن مل ختنين الذاكرة-لطيف ذكره 
  . واهللا أعلم- عز وجل -بينهما عموم وخصوص، ويشتركان أما فيما يتعلق بأفعال اهللا 

أن ما مساه اهللا من : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، من هو القائل: هذه املهاجرة من الكويت تقول
صفاته اخلربية هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا، وهل هي كذلك بالنسبة هللا بدون تكييف، وما معىن 

  خلق اهللا آدم على صورته ؟: حديث
  

أما مسألة أن األمساء والصفات بالنسبة لنا هي أبعاض وأجزاء ال شك فاليد والوجه بعض من اإلنسان 
  .لى ذلك ميكن أن جيزأء وميكن أن يبعضوجزء من اإلنسان، وبناء ع

إن هذه الصفات بالنسبة لنا هي أبعاض وأجزاء؛ فاليد البصر القدم الوجه بعض وجزء من : نعم أقول
  هذا اإلنسان، أما بالنسبة هللا

)١/٢٩٥(  

  



 فإطالق البعض واجلزء على صفاته من األلفاظ املة اليت مل ترد ال يف الكتاب وال يف - عز وجل -
  .السنة؛ وهلذا ال ترد بإطالق وال تقبل بإطالق

صفاته أبعاض وأجزاء، : بل ال بد من االستفسار عن معناها ممن أطلقها، فمن أطلقها على اهللا وقال
وأراد أا مركبة وميكن تقسيمها، فالكالم هذا باطل لفظا ومعىن، ومن أطلقها وأراد أا أبعاض وأجزاء، 

 بعض؛ فاليد ليست هي القدم، والقدم ليست الوجه، والسمع ليس البصر، أن تتميز بعضها عن: مبعىن
  .فهذا صحيح املعىن صحيح، لكن ال يعرب عنه ذا اللفظ احملتمل هلذا املعىن الباطل

أما حديث إن اهللا خلق آدم على صورته فهذا ثابت يف الصحيح، ومحله األئمة على ظاهره، وعند ابن 
إن اهللا :  خلق آدم على صورة الرمحن من الناس من أول هذا احلديث وقالإن اهللا: خزمية وغريه بلفظ

على صورة آدم، لكن اإلمام أمحد أنكر على من أول احلديث ذا التأويل، : خلق آدم على صورته أي
  .وعد هذا نوعا من التجهم

يب يف ترمجته ملا ذكر رمحه اهللا، لكنه أخطأ؛ وهلذا قال الذه-وممن تأول هذا احلديث اإلمام ابن خزمية 
وتأول فيه حديث الصورة فأخطأ، ولكن ليس كل من أخطأ بدعناه وضللناه؛ ألنا : قال" التوحيد"كتابه 

  .لو عملنا هكذا مل يسلم لنا أحد من األئمة
أن اهللا خلق آدم على صورته، لكن بدون كيف وبدون تشبيه وبدون : فالصحيح أنه يحمل على ظاهره

  .متثيل
 -على إضافتها إىل اهللا : أي) على صورته(ميكن أن تكون اإلضافة إضافة تشريف : اء من قالمن العلم

بيت اهللا وناقة اهللا، كون اهللا هو الذي خلق فأضافه إىل نفسه لتشريفه على : عز وجل إضافة تشريف مثل
  .سائر املخلوقات
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فرة النفوس من ذلك، بل إن اإلمام ابن ال يحمل على ظاهره وليس هناك ما يدعو لن: ومنهم من قال
وإمنا : ليس فيه ما يدعو إىل صرف هذا اللفظ عن ظاهره، يقول: قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث قال

وقعت الوحشة يف هذا احلديث بسبب أنه ما جاء يف القرآن، وإال ما الفرق بني الصورة والفرق بني 
ألسنا نثبت هللا وجها واملخلوق له وجه، لكن كل ! جه؟اليدين؟ ما الفرق بني الصورة والفرق بني الو

  .منهم له صفة تليق به نعم
 يف خلْق آدم على صورة الرمحن، رسالة قيمة -رمحه اهللا-وهناك رسالة للشيخ حممود عبد اهللا التوجيري 

حقيقة يف هذا الباب مجع فيها أقوال األئمة وردهم على من أول هذه الصفات، كذلك شيخ اإلسالم 
لكن يف اجلزء املخطوط يف قرابة تسعني صفحة للرد على " نقض التأسيس"تكلم على هذا احلديث يف 



  .من أول هذا احلديث
 بسند صحيح، - رضي اهللا عنه -أحسن اهللا إليكم، الكرسي موضع القدمني، قاله ابن عباس : س

-، فإن مل يرفعه إىل النيب إن ابن عباس ينقل عن بين إسرائيل: وذكرت أنه موقوف، وأهل العلم يقولون
   فال يؤخذ بالعقائد، فما هو الصحيح، وجزاكم اهللا خريا؟-عليه الصالة والسالم

: نعم، هذا األثر روي موقوفا على ابن عباس وأيب موسى، ليس فقط ابن عباس، لكن العلماء قالوا: ج
  .إن هذا القول مما ال يقال بالرأي فله حكم الرفع نعم

ساتذة وهو يشرح يف إثبات صفة اليدين هللا قام برفع يده يريد اإليضاح لطالبه، فأنكر قام أحد األ: يقول
  عليه أحد طلبته فما رأيكم يف ذلك؟
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هذا سبق الكالم عليه يف قضية من ذكر صفة فذكر ما مياثلها بالنسبة لإلنسان أو حرك مثال ذكر صفة 
 صلى اهللا عليه -هذا ورد عن النيب :  أصابعه، نقولاليدين وحرك اليدين، ذكر صفة األصابع وحرك

صلى اهللا عليه - ملا فسره النيب - عز وجل - ورد يف حديث ابن عباس يف تفسري قول اهللا -وسلم 
ا وأشار إىل مسعه وبصره، ومل) ١(} ) ٥٨(إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصريا { : وسلم
إن : وملا جاء يف حديث.إن قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن أشار إىل أصبعيه وحركهما:قال

  .اهللا يأمر السماوات واألرض قبض وبسط 
إنه إذا كان املتكلم يؤمن عليه أنه ليس من املشبهة وأيضا يؤمن من املستمعني أال يفهم من : فقال العلماء

 إذا وجد أحد احملذورين فاألوىل الترك، وحيمل عليه ما ذكره اإلمام ذلك التشبيه فال مانع، لكن
إن قلوب العباد بني : أن اإلمام أمحد مسع شخصا يتكلم على الناس يف املسجد فذكر حديث: الاللكائي

قطعهما ! قطعهما اهللا! قطعهما اهللا: إصبعني من أصابع الرمحن فحرك أصبعيه فغضب اإلمام أمحد، وقال
  .قام وانصرفو! اهللا
حيمل فعل وكالم اإلمام أمحد على أن هذا الرجل إما مشبه وعنده ملحظ تشبيه أو أنكر عليه؛ : قالوا

  .ألنه رأى أن الناس عامة ورمبا ينقدح يف أذهام التشبيه احملذور، نعم
 إن حيث: ما هو رأي فضيلتكم يف التصرف يف حالنا هنالك يف ألبانيا يقول: وهذا سؤال يتكرر يقول

هناك املدارس خمتلطة ذكورا وإناثا، حىت املدارس اإلسالمية فيها املناهج على عقيدة األشاعرة، وال 
نستطيع أن نبين مدارس إسالمية؛ ألن هذا ممنوع من احلكومة، فماذا نفعل، وكيف نريب أبناءنا هناك، 

  هل اجر أم ندخل يف الوضع بشكل طبيعي؟
  



__________  
  .٥٨:  آية  سورة النساء-) ١(
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 أن من يعيشون يف تلك البالد ممن يدرس يف مدارسهم هذه املناهج املنحرفة اليت -يا أخوان-ال شك 
إن تيسر أوال إنشاء مدارس على وفق املنهج الصحيح : نعتقد أا خالف أهل السنة واجلماعة، نقول

  .فهذا نور على نور
ا، ويطالبوا، أوال يقفوا أمام أول عقبة، فنقول ال، ال بد من وعليهم أن يسعوا جاهدين وحيرصوا ويطالبو

املتابعة والبحث عن خمرج يف إنشاء مدارس يكون هلا صفة الدميومة، فإذا مل يتيسر يبحث عن خمرج آخر 
  .كإرسال أبنائهم أو اهلجرة هم وأبناؤهم إىل مكان التعليم فيه مأمون

س فيها على منهج األشاعرة وهم مضطرون إلدخال فإن مل يتيسر ذلك إن كانت هذه املدارس يدر
ال مانع يدخلون أبناءهم، لكن بشرط أن يقيموا هلم دروسا موازية كما تسمى يف : أبنائهم، فنقول

مساجدهم يف مراكزهم يف بيوم، يدرسون أبناءهم العقيدة الصحيحة ويبينون هلم أن هذا الذي 
  .الصحيح، نعميدرسونه يف هذه املسائل أنه خالف املعتقد 

 بتكفري منكري العلو، وهل ينسحب -رمحه اهللا-هل انفرد أبو حنيفة : أحسن اهللا إليكم، يقول: س
  كالمكم عن التكفري حىت على اجلهمية؛ كجهم وبشر واجلعد وغريهم؟

ال، ليس هو وحده الذي انفرد وحده بتكفري من أنكر العلو، فكالم األئمة الذي ذكر جزء منه يدل : ج
ا ذهب إليه اإلمام أيب حنيفة، أما مسألة أنه ينجر تكفريه أو ينجر حكمه هذا على هؤالء األعيان على م

إن التكفري املطلق خيتلف عن التكفري املعني، مثل : فالن وفالن بشر وغريه، نقول كما قلنا يف الدرس
  .الوعيد املطلق، نعم، من قامت عليه احلجة وزال املانع وعاند نعم

إذا تكلم اإلنسان بكالم ويلزم على كالمه :  الزم القول ليس بقول، مبعىن-يا أخوان- وهناك قاعدة
  .باطل، فال تلزمه ذا الباطل
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يلزم على قولك هذا الكفر، ولكين : وهو يناظر الرازي يقول" نقد التأسيس"مثاله شيخ اإلسالم يف أول 
أنا أعرف ما يلزم على قوله، فإذا قلت : ؟ ألنه يقولال أكفرك، ولو قلت أنا ذا القول لكفرت، ملاذا

  .وأنا أعرف بالالزم فال شك أين وقعت يف هذا احملذور



: لكن أنت عندما تكلمت ذا الكالم ويلزم على كالمك هذا باطل أكرب ال ألزمك بالالزم، لكن أقول
  .يلزمك هذا األمر من باب إقامة احلجة

 العلو ويلزم من نفي صفة العلو مثال نفي أن يكون اهللا أال يكون  نفى صفة-مثال-فكون هذا اإلنسان 
يلزم من قولك هذا الكفر؛ وهلذا ال حنكم عليه بالزم : يف السماء شيء ال نلزمه ذا الالزم، لكن نقول

  .نعم. ال حيكم على الناس بلوازم أقواهلم: قوله، هذه قاعدة عامة
ني، وقصة الذين جيء ما إىل عمر وقد شربا اخلمر، وذكرت لكم حديث هذا الرجل الذي يف الصحيح

لَيس علَى الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات جناح { : عز وجل-ما محلكما على ذلك؟ قاال قول اهللا : قال
ت رقابكما، ولوال ذلك لضرب: هم اآلن شربوا اخلمر مستحلني هلا، قال) ١(} فيما طَعموا إِذَا ما اتقَوا 

لوال أن عندكم تأويل وشبهة وإال استحالل اخلمر كفر خمرج عن امللة شربه مع اإلقرار أنه كبرية هذا 
كبرية ويقام عليه حد اجللد لكن كون اإلنسان يشرب اخلمر ويستحلها هذا من باب استحالل ما علم 

  .من الدين بالضرورة بتحرميه نعم
قَالَ إِنما أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك { : ربيل يف سورة مرمي قال على لسان ج-تعاىل-قال اهللا : يقول

  كيف يهب جربيل ملرمي غالما؟) ٢(} ) ١٩(غُلَاما زكيا 
__________  

  .٩٣:  سورة املائدة آية -) ١(
  .١٩:  سورة مرمي آية -) ٢(

)١/٣٠٠(  

  

بأمر " فأهب لك"وأم يقومون باألعمال املوكلة إليهم، جربيل كسائر املالئكة أم ينفذون ما أمر اهللا به 
  . وإال فجربيل وغري جربيل ال يهب من نفسه وال يعمل وال يتصرف بنفسه نعم- عز وجل -اهللا 
هل يسوغ للمرأة املسلمة أن تقرأ القرآن وترتله بواسطة اهلاتف مث يبث عرب الشاشة على مرأى : يقول

  ن نية لتعليم التالوة يبث يف التلفاز حبسن نية بواسطة اهلاتف؟ومسمع من خالل برنامج وضع حبس
نعم، بالنسبة للمرأة األوىل هلا يف مسألة الترتيل وحتسني الصوت أال تسمعه إال بين جلدا بين جنسها 
عند النساء، أما أن يسمعه الرجل فال؛ ألنه من باب خدع القوم اخلضوع بالقول، ورمبا أوقع الشيطان 

  ".واألذن تعشق قبل العني أحيانا"املستمعني، يف نفوس 
إن كانت عند النساء وال يسمعها إال نساء فلترتل ولتحسن صوا ما شاءت، أما أمام املأل فال، : فنقول
  .نعم
  ؟"معىن خالف اإلثبات املفصل والنفي امل: "أحسن اهللا إليكم، أرجو منكم شرح هذه العبارة: يقول



عز وجل، وهو منهج -ات امل هذا خالف منهج الوحيني فيما يتعلق بصفات اهللا النفي املفصل واإلثب
  أهل البدع أم

يفصلون يف النفي؛ يقولون يعين يذكرون الصفات بعينها وينفوا عن اهللا، اهللا ليس بسميع وال ببصري 
ون بكل وال متكلم، وال فوق وال حتت، وال ميني وال مشال، وال جسم وال جوهر وال عرض، يأت

  .الصفات وينفوا عن اهللا

)١/٣٠١(  

  

اهللا له الكمال املطلق، فهذا إثبات جممل ونفي مفصل، فما هذا الكمال الذي : واإلثبات امل يقولون
ال، منهج القرآن على خالف ذلك، منهج القرآن األصل فيه : هل تثبتون هللا السمع؟ قالوا! تثبتونه هللا؟

لما خلَقْت بِيدي { ) ١(} ) ١١(وهو السميع الْبصري { كل صفة بعينها اإلثبات املفصل أن ينص على 
تذكر الصفة بذاا، أما النفي ال ) ٤(} وغَضب اللَّه علَيهِم { ) ٣(} ثُم استوى علَى الْعرشِ { ) ٢(} 

فَلَا تضرِبوا للَّه { ) ٦(} لَيس كَمثْله شيٌء { ) ٥(} ) ٤(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد { يأيت جممال غالبا 
  ) .٧(} الْأَمثَالَ 

هذا نفي جممل يدخل حتته كل صفة نقص هذا معىن اإلثبات امل والنفي املفصل، والنفي املفصل 
  .واإلثبات امل، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

  )اجلزء الثاين(كربىمقدمة عن الفتوى احلموية ال
  وبيان منهج الشيخ فيها
ونعوذ باهللا من شرور ، ونتوب إليه، ونستغفره، ونستعينه، حنمده، إن احلمد هللا، بسم اهللا الرمحن الرحيم

وأشهد أن ال إله إال اهللا ، ومن يضلل فال هادي له، من يهده اهللا فال مضل له، وسيئات أعمالنا، أنفسنا
صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ،  أن حممدا عبده ورسولهوأشهد، وحده ال شريك له

  .كثريا
__________  

  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٣(
  .٦:  سورة الفتح آية -) ٤(
  .٤:  سورة اإلخالص آية -) ٥(



  .١١:  سورة الشورى آية -) ٦(
  .٧٤: لنحل آية  سورة ا-) ٧(

)١/٣٠٢(  

  

بادئ ذي بدء نسأل اهللا سبحانه ، إنك أنت السميع العليم، وانفعنا مبا علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا
وتعاىل أن يعظم األجر واملثوبة لإلخوة القائمني على هذا املسجد؛ حيث كان هلم قصب السبق يف إقامة 

وعلى يدي ، بالد املباركة انطلقت من هذا املسجدفأول دورة انطلقت يف هذه ال، مثل هذه الدورات
 ليس فقط يف أحناء هذه -وكما تسمعون، كما تشاهدون-مث توالت هذه الدورات ، هؤالء اإلخوة

وأن جيعل ، فنسأله سبحانه وتعاىل أن ال حيرمهم األجر واملثوبة، بل تعدى ذلك إىل البالد األخرى، البالد
  . من سن يف اإلسالم سنة حسنة أوفر احلظ والنصيب-يه وسلم  صلى اهللا عل-هلم من قول النيب 

فإين أجزم بأن اإلخوان هنا ملا بدأوا ، ولعلي هنا أذكر نفسي وإخواين أن ال حيتقر اإلنسان عمال قدمه
اُء ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يش{ ولكن ، هذه الدورات ما كانوا يتوقعون أن متتد وتنتشر هذا االنتشار

فإن من عالمات حسن النية أن ،  من أمارات وعالمات صدق النية-إن شاء اهللا-ولعل هذا ) ١(} 
  .يكتب لعمل اإلنسان وملشروع اإلنسان القبول
لشيخ اإلسالم تقي الدين أيب ، "الفتوى احلموية الكربى: "مث نعود ملوضوع املنت الذي بني أيدينا الذي هو

وقد بدأنا هذا املنت يف الدورة السابقة يف العام ، ن عبد السالم ابن تيميةالعباس أمحد بن عبد احلليم ب
وال بأس من اإلشارة إىل ما تضمنه ، وسنكمل بإذن احلي القيوم اجلزء املتبقي يف هذه الدورة، املاضي

  .اجلزء األول؛ لكي يتم الربط بني القسمني
__________  

  .٥٤:  سورة املائدة آية -) ١(

)١/٣٠٣(  

  

وقد سأله أناس من مدينة محاة عن مذهب السلف يف ، جواب لشيخ اإلسالم: علوم أن الفتوى هيفم
ولعل جمال اخلالف آن ذاك ، وما يتعلق بالصفات اخلربية على وجه اخلصوص، األمساء والصفات عموما

على وعلى صفة العلو ، صفة العلو؛ وهلذا تركز كالم الشيخ يف هذه الفتوى على الصفات عموما: هي
اإلميان باهللا :  لباب- صلى اهللا عليه وسلم -وقد بدأ الشيخ فتواه ببيان إحكام الرسول ، وجه اخلصوص

 يف أصول -رمحهم اهللا-مث أوضح استحالة تقصري السلف ، مث بني مرتلة العلم باهللا، وقوال، اعتقادا



وبلغوها لألمة ،  عارفني ملعناها- صلى اهللا عليه وسلم -وأم تلقفوا هذه املسائل عن رسول اهللا ، الدين
  .-عليه الصالة والسالم-كما أراد املصطفى 

وطريقة اخللف ، أن طريقة السلف أسلم: مث رد على مقولة مشهورة موجودة عند أهل الكالم وهي
-مث أوضح ، واألحكم، واألعلم، األسلم: وبني أن طريقة السلف هي، ففند هذه املقولة، وأحكم، أعلم

، وبني ما املقصود بالسلف، منشأ اخلطأ عند من فضل طريقة اخللف على طريقة السلف -رمحه اهللا
وأوضح أن هؤالء اخللف هم ضرب من املتكلمني ، ومن هم اخللف، هؤالء الذي يطعن فيهم أولئك

، احلرية: وأن أكثرهم وقع يف، وغلظ عن معرفة اهللا حجام، الذين كثر يف باب العلم باهللا اضطرام
  .والتردد، والشك
 -أعلم الناس مبا جاء به النيب : الذين هم، كيف تفضل طريقة هؤالء على طريقة أولئك السلف: يقول

وأم أفصح األمة ، خاصة وأم عاصروا نزول الوحي،  عن ربه تبارك وتعاىل-صلى اهللا عليه وسلم 
  .وأقل األمة تكلفا ؟، وأفقه األمة علما، لسانا

مث أوضح أنه ال يوجد يف ،  على خلقه من الكتاب والسنة- عز وجل -لو اهللا مث ذكر شيئا من أدلة ع
  .ال نصا وال ظاهرا، ومفهوم هذه النصوص، كالم السلف ما خيالف ظاهر هذه النصوص

)١/٣٠٤(  

  

مث أشار إىل أصل مقالة ، واللوازم الباطلة املترتبة على قوهلم، مث أوضح منهج النفاة يف نفي الصفات
عن ها من؟ ، عن اجلعد بن درهم، فسند التعطيل اجلهم بن صفوان، وأن أصلها نابع من اليهود، التعطيل

 صلى اهللا عليه -الساحر الذي سحر النيب ، عن لبيد بن األعصم، عن طالوت، بيان بن مسعان التميمي
 :هي عينها" أساس التقديس" مث أوضح أن تأويالت األشاعرة املبثوثة يف كتبهم ككتاب -وسلم 

أو يعتربون ، والذي يعتربه األشاعرة، تأويالت بشر املريسي الذي رد عليه األئمة، تأويالت املعتزلة
التأويالت : فالشيخ بني أن التأويالت املوجودة عند األشاعرة هي عينها، عدوهم اللدود: املعتزلة هم

  .املوجودة عند املعتزلة
مث أوضح الطوائف املنحرفة ، لف يف باب االعتقادمث أوضح أو ذكر بعض املصادر اليت عنيت بكالم الس

ها والقسم الثالث؟ ، وأهل التأويل، أهل التخييل: وأم ينقسمون إىل ثالثة أقسام، عن طريقة السلف
  .أهل التشبيه

،  وذكر مجلة من هذه النقول- عز وجل -مث بدأ يذكر بعض النقول عن السلف يف حتقيق صفات اهللا 
  .نعم، عن أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني، وتوقفنا على النقل

، ننبه اإلخوة على أن ال يكون هناك أسئلة تطرح على الشيخ رغبة يف إاء املنت، بسم اهللا الرمحن الرحيم



 يف الوقت الذي يراه - مبشيئة اهللا تعاىل -وتستأنف األسئلة ، وذلك بناء على اتفاق مسبق مع الشيخ
  .الشيخ
إىل أن نقطع ، أننا نؤجل األسئلة واإلجابة عليها إىل الدروس املتأخرة، لنا نلتمس منكم عذرالع، نعم

إضافة إىل أن األسئلة ميكن اإلجابة ، واألسئلة أمر طارئ، شوطا يف املنت؛ ألن عندنا األصل إاء هذا املنت
الشيخ عبد ، هللا بن جربينميكن اإلجابة عليها عن طريق املشائخ الشيخ عبد ا، عليها عن طريق اهلاتف

،  إىل األسئلة-إن شاء اهللا-عدنا ، فإذا قطعنا مرحلة ال بأس ا من املنت، بقية املشائخ، العزيز الراجحي
  .نعم

  اإلميان بالعرش

)١/٣٠٥(  

  

اإلمام املشهور من -وقال أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنِني : -رمحه اهللا تعاىل-قال املصنف 
ومن قول أهل : قال. اإلميان بالعرش: باب: قال فيه،  يف كتابه الذي صنفه يف أصول السنة-مة املالكيةأئ

مث استوى عليه ، واختصه بالعلو واالرتفاع فوق مجيع ما خلق،  خلق العرش- عز وجل -أن اهللا : السنة
: وقوله تعاىل) ١(} ) ٥( استوى الرحمن علَى الْعرشِ{ : كيف شاء، كما أخرب عن نفسه يف قوله تعاىل

وقرب بعلمه، فسمع ، فسبحان من بعد) ٢(} ثُم استوى علَى الْعرشِ يعلَم ما يلج في الْأَرضِ { 
أين كان ربنا قبل أن خيلق السماوات ، يا رسول اهللا: النجوى، وذكر حديث أيب رزين العقيلي؛ قلت

: العماء: مث خلق عرشه على املاء قال حممد، وما فوقه هواء، ه هواءيف عماء ما حتت: واألرض ؟ قال
  . وذكر آثارا أخر- فيما ذكره اخلليل -السحاب الكثيف املُطْبِق 

  ــــــــــــ
، املتوىف سنة ثالمثائة وتسعة وتسعني، وقال أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنِني: يقول الشيخ. نعم

وشرق ا أعداء ، مما زاد هذه الفتوى قوة، وكما ذكرت لكم سابقا، من أئمة املالكيةاإلمام املشهور 
ومن ، من السجن: بل إن بداية الفنت اليت افتنت ا الشيخ، وهلذا وقفوا منها موقف العداء، الشيخ
، وىأو تضمنته هذه الفت، القوة الذي تضمنه: والسبب يف ذلك، ابتدأت بتأليف هذه الرسالة، التشهري

  .وذلك أن الشيخ رد على هؤالء املتكلمني هؤالء املعطلة بكالم أسالفهم ممن يعظموم
  

__________  
  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .٤:  سورة احلديد آية -) ٢(



)١/٣٠٦(  

  

أيضا نقل عن أئمة ، وحممد بن يوسف، كاإلمام أيب حنيفة: وهلذا نالحظ الشيح نقل عن أئمة احلنفية
فإن كان هذا املخالف ، أئمة احلنابلة، كذلك عن أئمة الشافعية، وابن أيب زمنني، اإلمام مالكك: املالكية

الذين تقلدهم يف ، هذا كالم أئمتك الذين تعظمهم: وإن كان مالكيا قيل، هذا كالم أئمتك: شافعيا قيل
، واحلج، ةوالطهار، الصالة: توافقهم يف مسائل! فلم ال تقلدهم يف باب األصول ؟، باب الفروض
هذا ! ورسله؟، وكتبه، ومالئكته، اإلميان باهللا: يف باب، وختالفهم يف مسائل االعتقاد، وأحكام النكاح

وسيأيت ، وإن كان صوفيا هذا املتأول فقد رد عليه بكالم أئمة الصوفية املعظمني عند الصوفية، تناقض
  .طرف من ذلك

وذلك أن يرد على ، تسلح به يف املوقف من املخالفالشاهد أن هذا املنهج ينبغي على طالب العلم أن ي
وذلك أنه ، فهذا املنهج فيه من القوة الشيء الكثري، ومن يقدمه هذا املخالف، املخالف بكالم من يعظمه

، وهذا كالم رسوله، هذا كالم اهللا:  وقلت له-إذا كان حنفيا-رمبا خيالفك هذا املخالف ملا تقول مثال 
أو فهمت هذا احلديث على غري ، أنت فهمت هذه اآلية، وال تفهم رسوله، م اهللاأنت ال تفهم كال: قال
 قد -أو شافعي، إذا صنفك أنك حنبلي-أن تستدل مثال ، نعم: قال، قال اإلمام أمحد: قلت له، مراده

و أ، عن هذه اآلية، إمامك، قال اإلمام أبو حنيفة النعمان بالذات: لكن إذا قلت له، تستدل بكالم األئمة
  .أو حييد، إما أن يسلم، ال شك أنه سيقف، عن هذه الصفة

، خاصة من ابتلي ببعض املخالفني يف باب االعتقاد، فهذا املنهج ينبغي أن يتنبه إليه طالب العلم
  .ويتمذهب بأحد هذه املذاهب

)١/٣٠٧(  

  

، ق برسالة علميةوحق، وهذا الكتاب قد طبع، "أصول السنة" يف كتابه الذي صنفه يف -رمحه اهللا-يقول 
والذي هو يف لغة ، العرش الذي جاء ذكره يف نصوص الكتاب والسنة. باب اإلميان بالعرش: قال فيه
وأنه ، وهذا العرش جاءت بعض صفاته يف نصوص الوحيني أنه أعظم املخلوقات، سرير امللك: العرب

وأنه كما جاء يف ، وقهفال خملوق ف، بل هو سقف املخلوقات على اإلطالق، أعلى وأرفع املخلوقات
فإذا أنا مبوسى باطش بقائمة من : كما جاء يف احلديث، وأن له قوائم، السنة أنه كالقبة على املخلوقات

  وممسك بقائمة من قوائم العرش، قوائم العرش
} ) ١١٦(رب الْعرشِ الْكَرِميِ { ) ١(} ) ١٢٩(رب الْعرشِ الْعظيمِ {  متدح به - عز وجل -وأن اهللا 

)٢ ( } جِيدشِ الْمرذُو الْع)هل موسى ! فكيف يكون؟، ويف هذا رد على من أوله بامللك) ٣(} ) ١٥



  !ممسك بقائمة من قوائم امللك؟
  .ترده األدلة، وهذا قول باطل، امللك: معناه: قال، بعض املعطلة أول العرش

  واختصه بالعلو، قول أهل السنة بأن اهللا خلق العرش
واالرتفاع فوق ، واختصه بالعلو،  خلق العرش- عز وجل -إن اهللا : ومن قول أهل السنة: قال: يقول

 أن سقف الفردوس - صلى اهللا عليه وسلم -مبعىن أنه أعلى املخلوقات؛ وهلذا أخرب النيب ، ما خلق
، العلو: وما ورد عن السلف هو، واالستواء يف لغة العرب، مث استوى عليه كيف شاء، عرش الرمحن
، وارتفع، عال: فكلمات السلف تدور على هذه األربع ألفاظ، واالستقرار، والصعود، واالرتفاع
ليس ، وعظمته، لكن جيب أن يعتقد املسلم أن هذا االستواء استواء يليق جبالل اهللا، وصعد، واستقر

  ) .٤(} لَيس كَمثْله شيٌء { فإن اهللا ، كاستواء املخلوق على املخلوق
__________  

  .١٢٩:  سورة التوبة آية -) ١(
  .١١٦:  سورة املؤمنون آية -) ٢(
  .١٥:  سورة الربوج آية -) ٣(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٤(

)١/٣٠٨(  

  

واإلميان ، والكيف جمهول، االستواء معلوم: -رمحه اهللا-بل تثبت هذه الصفة على حد قول اإلمام مالك 
كما أخرب عن نفسه يف قوله ،  بدعة-السؤال عن الكيفية: أي-والسؤال ،  واجب-باالستواء: أي-به 
  :تعاىل
ثُم استوى علَى الْعرشِ يعلَم ما يلج في { : وقوله تعاىل) ١(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { 

  .وجاء ذكر استواء اهللا على عرشه ىف القرآن يف سبعة مواضع) ٢(} الْأَرضِ 
   وأقسامهالقرب

مل خيتلط ، مل ميتزج باخللق،أنه بان من خلقه: مبعىن، سبحان من بعد، وقرب بعلمه، فسبحان من بعد
  .وقرب بعلمه فسمع النجم، من بعد بذاته سبحانه وتعاىل، باخللق كما يزعم احللولية

 كأنه -ل  عز وج-القرب املوصوف به اهللا ، املؤلف هنا كأنه مييل إىل أن القرب ينقسم إىل قسمني
املعية تنقسم ، كحال املعية، كحال أيش ها؟ املعية، إن القرب ينقسم إىل قسمني: يذهب إىل قول من قال

ومعية ، االطالع، القدرة، اإلحاطة، بالعلم) ٣(} وهو معكُم أَين ما كُنتم { : معية عامة: إىل قسمني
  .بالنصر) ٥(} لَا تحزنْ إِن اللَّه معنا { ) ٤(} ) ٤٦(ع وأَرى إِننِي معكُما أَسم{ خاصة باملؤمنني ، خاصة



أن اهللا قريب من اخللق عموما : قرب عام: إن القرب أيضا ينقسم إىل قسمني: هناك من العلماء من قال
أن القرب : -رمحه اهللا-والذي قرره شيخ اإلسالم -لكن القول الراجح ، وقرب خاص، بعلمه وقدرته

{ : قريب ممن دعاه باإلجابة، ليس هناك مثة قرب عام، د يف الكتاب وال يف السنة إال قربا خاصامل ير
  وإِذَا سأَلَك عبادي

  
__________  

  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .٤:  سورة احلديد آية -) ٢(
  .٤:  سورة احلديد آية -) ٣(
  .٤٦:  سورة طه آية -) ٤(
  .٤٠:  سورة التوبة آية -) ٥(

)١/٣٠٩(  

  

وهلذا ملا ، قريب ممن؟ ممن دعاين) ٢(} فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان { أيش؟ ) ١(} عني 
صلى اهللا -أم بعيد فنناديه؟ ها ماذا قال هلم النيب ، أقريب ربنا فنناجيه: -رضي اهللا عنهم-قال الصحابة 
كذلك قريب ممن عبده ، من عنق راحلته فهو قريب ممن دعاه؟ إن اهللا أقرب إىل أحدكم -عليه وسلم

فَاستغفروه ثُم توبوا إِلَيه إِنَّ ربي قَرِيب مجِيب  { - عز وجل -وذلك يف قول اهللا ، وأطاعه باإلثابة
)٣(} ) ٦١. (  

:  يرد إال من هذا النوع؛ وهلذا يقولالقرب يف الكتاب والسنة مل:  يقول-رمحة اهللا عليه-شيخ اإلسالم 
ويورد ، ولعل سائل يسأل، كما هي احلال يف املعية العامة، أخطأ من أثبت قربا عاما من مجيع اخللق

  ) .٤(} ) ١٦(ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد  { - عز وجل -إذن قول اهللا : ويقول
أن ، يف اجلزء الثاين" خمتصر الصواعق"لميذه ابن القيم يف وجاله ت، وأوضحه، أجاب الشيخ عن هذا

وهللا -فإن العظيم من الناس ، وهذا سائر،  إمنا قرب املالئكة- عز وجل -القرب هنا ليس قرب اهللا 
، اجلند: والذي فتح وباشر الفتح، حنن فتحنا: فيقول،  أحيانا ينسب عمل اجلند إىل نفسه-املثل األعلى

-من الذي قرأ على النيب ) ٥(} ) ١٨(فَإِذَا قَرأْناه فَاتبِع قُرَآنه { : يقول يف كتابه - عز وجل -واهللا 
  .ال ليس هذا، يف القتل يف بدر، ال يف القتل، نعم، ويقول يف املالئكة، ؟ جربيل-صلى اهللا عليه وسلم

  .١٨٦:  سورة البقرة آية -) ١(
  .١٨٦:  سورة البقرة آية -) ٢(



  .٦١: ة هود آية  سور-) ٣(
  .١٦:  سورة ق آية -) ٤(
  .١٨:  سورة القيامة آية -) ٥(

)١/٣١٠(  

  

 ينسب - عز وجل -الشاهد أن اهللا ) ١(} أَني معكُم {  نسب إىل نفسه - عز وجل -الشاهد أن اهللا 
لَيه من حبلِ ونحن أَقْرب إِ { - عز وجل -فقول اهللا ، وهذه عادة العظماء، فعل املالئكة إىل نفسه

 رِيديدل على ذلك تكملة اآلية اليت تليها، هذا قرب املالئكة) ٢(} ) ١٦(الْو : } انلَقِّيتلَقَّى الْمتإِذْ ي {
الظرف متعلق باملعىن الذي ،  مل يقيد ذا الوقت فقط-سبحانه وتعاىل-لو كان املقصود قرب الرب ) ٣(

، وقرب بعلمه: يقول) ٤(} ) ١٦(ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد { : -سبحانه وتعاىل-يف قول اهللا 
  .فسمع النجوى

  كان يف عماء: حديث
أين كان ربنا قبل أن خيلق السماوات واألرض؟ ، يا رسول اهللا: قلت، وذكر حديث أيب رزين العقيلي

شه على املاء احلديث مداره على وكيع بن مث خلق عر، وما فوقه هواء، كان يف عماء ما حتته هواء: قال
-يف عماء فسر ابن أيب زمنني : فقوله، لكن معناه صحيح، وهو ضعيف، أو عدس، أو حدس، حدس
  .ونقل ذلك عن اخلليل بن أمحد،  هذا العماء بأنه السحاب الكثيف املطبق-رمحه اهللا
الشاهد أن ، السحاب األسود: وقيل، رالسحاب املمط: العماء هو: وقيل، السحاب الرقيق: هو: وقيل

 -إن شاء اهللا-وسيأيت الكالم ، على السحاب، على العماء: يف عماء مبعىن، السحاب: العماء باملد هو
  بعد

يف عماء ما حتته هواء الضمري يعود ، وهذا تكلمنا عليها أيضا يف العام املاضي، على: قليل يف أن يف مبعىن
  .مث خلق عرشه على املاء ، وما فوقه هواء، حتت السحاب هواء،  العماءحتت: ما حتته أي، على العماء

__________  
  .١٢:  سورة األنفال آية -) ١(
  .١٦:  سورة ق آية -) ٢(
  .١٧:  سورة ق آية -) ٣(
  .١٦:  سورة ق آية -) ٤(

)١/٣١١(  

  



لسماوات واألرض كان  قبل أن خيلق ا- عز وجل -حنن نؤمن أن اهللا : -رمحه اهللا-وكما قال أبو عبيد 
هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ { : مثل ما قال اهللا سبحانه وتعاىل، على هذا السحاب، يف عماء

حنن ، كذلك هذا العماء، وكيفية هذه الظلل، وحجم هذه الظلل، واهللا أعلم مقدار) ١(} من الْغمامِ 
  .ما هو؟ اهللا أعلم، يفيته مقدارهك، نثبت كما جاء يف النص

أن اهللا ، العدم: معىن العما: يف عما وقال: لكنه رواه مقصورا،  روى احلديث-رمحه اهللا-اإلمام الترمذي 
  .وهذا القول مرجوح ألن احلديث جاء باملد يف عماء نعم، كان يف ال شيء

  باب اإلميان بالكرسي
أن : ومن قول أهل السنة: قال حممد بن عبد اهللا. رسياإلميان بالك: باب:  مث قال-رمحه اهللا-قال 

مث ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم اجلمعة يف . الكرسي بني يدي العرش، وأنه موضع القدمني
فإذا كان يوم اجلمعة هبط من عليني على كرسيه، مث حيف بالكرسي منابر من ذهب : اآلخرة، وفيه

  .جلسون عليها مكللة باجلواهر، مث جييء النبيون في
عن ، عن عمار الدهين، حدثين املعلى بن هالل: وذكر ما ذكره حيىي بن سالم صاحب التفسري املشهور

إن الكرسي الذي وسع السماوات واألرض :  قال- رضي اهللا عنهما -عن ابن عباس ، سعيد بن جبري
  .ملوضع القدمني، وال يعلم قدر العرش إال الذي خلقه

 رضي اهللا -عن ابن مسعود ، عن زر، حدثنا محاد بن سلمة، عن عاصم، سىوذكر حديث أسد بن مو
ما بني السماء الدنيا واليت تليها مسرية مخسمائة عام، وبني كل مساء مخسمائة عام، وبني :  قال-عنه 

السماء السابعة والكرسي مخسمائة عام، وبني الكرسي واملاء مسرية مخسمائة عام، والعرش فوق املاء، 
  .فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليهواهللا 

  ــــــــــــ
__________  

  .٢١٠:  سورة البقرة آية -) ١(

)١/٣١٢(  

  

والكرسي كما جاء ، اإلميان بالكرسي: باب:  قال-رمحه اهللا-مث ذكر بعد ذلك حممد بن أيب زمنني ، نعم
وأنه ، كالدرجة للعرش، رشكاملرقاة بالع، أنه الذي بني يدي العرش كاملرقاة: وغريه، عن ابن عباس
وهذا رواه ، مث استدل على ذلك حبديث أنس الذي فيه التجلي يوم اجلمعة يف اآلخرة، موضع القدمني
وعبد ، ويف مسنده، "األم"والشافعي يف ،  يف مصنفه-رمحه اهللا-ابن أيب شيبة : ممن رواه، مجع من األئمة

الرد على "والدارمي يف ، والطربي يف تفسريه، دهوأبو يعلى يف مسن، "السنة"اهللا بن اإلمام أمحد ب 



وتلميذه ، وشيخ اإلسالم، واهليثمي، اإلمام الذهيب: وقد صححه مجع من األئمة منهم، وغريهم، "اجلهمية
  .واحلافظ الضياء، ابن القيم

مث ذكر ما ذكره حيىي بن سالم ، وعلى كل حال ففي هذا احلديث تصريح بأيش؟ بإثبات الكرسي
صاحبنا -وله خمتصر طبع قد اختصره ابن أيب زمنني ، وتفسريه ال يزال مفقودا، فسري املشهورصاحب الت

إن :  قال-رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبري،  ساق أثرا عن عمار الدهين-هذا
وهذا ، وال يعلم قدر العرش إال الذي خلقه، الكرسي الذي وسع السماوات واألرض ملوضع القدمني

وابن جرير أيضا يف ، وابن أيب حامت يف تفسريه، ابن أيب شيبة: فقد رواه، ثر سبق معنا يف اجلزء األولاأل
، وعبد الرزاق يف مصنفه، "التوحيد"وابن منده يف ، "السنة"وعبد اهللا بن اإلمام أمحد ب ، تفسريه

  .ووافقه الذهيب، وصححه، واحلاكم يف مستدركه
الشيخ ناصر : وقد أيضا صححه من املعاصرين،  واهليثمي-رمحه اهللا- ابن أيب حامت: وممن صححه أيضا

وهو من ، ويروى أيضا هذا األثر عن أيب موسى، لإلمام الذهيب" خمتصر العلو" يف -رمحة اهللا عليه-
  .فلها حكم أيش؟ الرفع، املسائل اليت ال يقال فيها بالرأي

)١/٣١٣(  

  

لكرسي الذي بني يدي العرش قد وسع السماوات  أن ا- رضي اهللا عنه -إذن أوضح ابن عباس 
فما الظن بالعرش؟ للَّه هلذا جاء يف األثر اآلخر ، فإذا كان هذا الكرسي، وهو موضع القدمني، واألرض

فإذا كان هذا الكرسي فما الظن بالعرش؟ ، أن نسبة السماوات واألرض للكرسي كحلقة ملقاة يف فالة
  .بل هو املمسك بالعرش سبحانه وتعاىل،  من العرشوأعظم، للَّه واهللا فوق العرش
ال ميكن للعقل أن : يعين،  وال يعلم قدر العرش إال الذي خلقه- رضي اهللا عنه -وهلذا قال ابن عباس 

حقيقة ، لكن كيفية هذا العرش، حنن نثبته على ما ورد به النص، نعم، يتصور قدر وحقيقة هذا العرش
كما أن العقل ال ميكن أن ،  ال ميكن للعقل أن يتصور ذلك-اهللا أعلم-واقع هذا العرش ، هذا العرش

وال خطر على قلب ، وال أذن مسعت، فيها ما ال عني رأت: وحقيقة ما يف النار، يتصور حقيقة ما يف اجلنة
  .بشر 

 رضي اهللا -عن أيب مسعود ، عن زر، عن عاصم، حدثنا محاد بن سلمة: وذكر حديث أسد بن موسى
وأيضا يؤخذ من ، الشاهد من احلديث إثبات الكرسي، ما بني السماء الدنيا واليت تليها:  قال-عنه 

واهللا فوق : عال على املخلوقات؛ ألنه قال يف آخر احلديث، أن اهللا فوق املخلوقات: احلديث هذا
البيهقي و، "الرد على اجلهمية"والدارمي يف ، ابن خزمية: وهو يعلم ما أنتم عليه احلديث أخرجه، العرش
وأورده احلافظ ابن ، وحكم عليه اهليثمي بأن رجاله رجال الصحيح، وغريهم، "األمساء والصفات"يف 



  .نعم، وسكت عنه ، "الفتح"حجر يف 
  اإلميان باحلجب

، أن اهللا بائن من خلقه: ومن قول أهل السنة: اإلميان باحلجب، قال: باب:  مث قال-رمحه اهللا-قال 
كَبرت كَلمةً تخرج من أَفْواههِم إِنْ { عاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا، فت، حيتجب عنهم باحلجب

  .وذكر آثارا يف احلجب) ١(} ) ٥(يقُولُونَ إِلَّا كَذبا 
__________  

  .٥:  سورة الكهف آية -) ١(

)١/٣١٤(  

  

  ــــــــــــ
وما كَانَ * { : ب عن اخللق حبجب؛ وهلذا قال سبحانهأن اهللا حمتج: من عقيدة أهل السنة واجلماعة، نعم

عن ، وجاء يف احلديث الذي رواه اإلمام مسلم) ١(} لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من وراِء حجابٍ 
، مس خب- صلى اهللا عليه وسلم -قام فينا رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنه -أيب موسى األشعري 

يرفع إليه عمل ، خيفض القسط ويرفعه، وال ينبغي له أن ينام،  ال ينام- عز وجل -إن اهللا : وذكر منها
 لو كشفه -النار: ويف رواية-، حجابه النور، وعمل النهار قبل عمل الليل، الليل قبل عمل النهار

  .ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
كَبرت ، { فتعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا: على من ها؟ وهلذا قالواملؤلف أورد ذلك للرد 

يرد على احللولية؛ احللولية يزعمون أن اهللا ) ٢(} ) ٥(كَلمةً تخرج من أَفْواههِم إِنْ يقُولُونَ إِلَّا كَذبا 
من : فاملؤلف قال، خمتلط مع اخللق، ممتزج باخللق، ممتزج بالبشر، تعاىل اهللا عن ذلك، خمتلط مع البشر

  . حمتجب- عز وجل -أن اهللا : عقيدة أهل السنة واجلماعة
 كما يف - صلى اهللا عليه وسلم -وهلذا ملا سئل النيب ، ال يقدر أحد قدر هذه احلجب: وقال الدارمي

: ر الذي هوحال بيين وبينه النو: هل رأيت ربك؟ ماذا قال؟ نور أىن أراه ويف رواية": صحيح مسلم"
خلقهم ،  يف الدنيا للفناء- عز وجل -وذلك أن اخللق خلقهم اهللا ، احلجاب الذي بني اهللا وبني اخللق

ومن على ، هذا الكون، ستنتهي كل هذه املخلوقات، ليس مثة هناك من سيخلد، بأيش؟ ركبهم للفناء
ا ملا سأل موسى ربه أن ينظر إليه وهلذ، فهي ال ميكن أن تتحمل الباقي الدائم سبحانه وتعاىل، هذا الكون

  .الرؤيا: وهو،  طمع فيما هو أعلى من ذلك-ملا مسع صوته مباشرة-
__________  



  .٥١:  سورة الشورى آية -) ١(
  .٥:  سورة الكهف آية -) ٢(

)١/٣١٥(  

  

} ا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا إِننِي أَن{ ) ١(} إِني أَنا ربك  { - عز وجل -هذا صوت اهللا . تأكد أن هذا هو اهللا
، { يف الدنيا) ٣(} رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي { :  فقال- عز وجل -فطمع يف رؤية اهللا ) ٢(

هذا اجلبل ، أعطاه دليال حسيا مشاهدا) ٤(} ولَكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِي 
صار ) ٦(} جعلَه دكا { أيش؟ ) ٥(} فَلَما تجلَّى ربه للْجبلِ ، { وأصلب منك خلقا، أعظم منك خلقا

فكيف ذا ،  مباشرة- عز وجل -ما استطاع هذا اجلبل بقوته وصالبته أن يصمد لرؤية اهللا ، ترابا
احتملت رؤية ، ركبت للخلود، ام يوم القيامة للبقاءاملخلوق البسيط الضعيف؟ للَّه فإذا ركبت األجس

ال ، أن اهللا حمتجب ذه احلجب: وهلذا من عقيدة أهل السنة واجلماعة، الباقي الدائم سبحانه وتعاىل
  .نعم، واخللق منه بائنون، فهو بائن من اخللق، ميكن أن خيتلط باخللق

  اإلميان بالرتول
أن اهللا يرتل إىل السماء الدنيا، ويؤمنون : ومن قول أهل السنة: لاإلميان بالرتول، قا: مث قال يف باب

عن ، وأخربنا وهب: إىل أن قال. وغريه، بذلك من غري أن حيدوا فيه حدا، وذكر حديثا من طريق مالك
وفضيل بن ، وسفيان الثوري، مالك: من أدركت من املشايخ: قال، عن زهري بن عباد، ابن وضاح

  .الرتول حق: كانوا يقولون، ووكيع، باركوابن امل، وعيسى، عياض
وسألت . وال أحد فيه حدا، أؤمن به. نعم: عن الرتول؟ قال، سألت يوسف بن عدي: قال ابن وضاح

  .وال أحد فيه حدا، أُقر به: عنه ابن معني؟ فقال
__________  

  .١٢:  سورة طه آية -) ١(
  .١٤:  سورة طه آية -) ٢(
  .١٤٣:  سورة األعراف آية -) ٣(
  .١٤٣:  سورة األعراف آية -) ٤(
  .١٤٣:  سورة األعراف آية -) ٥(
  .١٤٣:  سورة األعراف آية -) ٦(

)١/٣١٦(  

  



 على عرشه يف السماء دون األرض، وهو أيضا بني - عز وجل -وهذا احلديث يبني أن اهللا : قال حممد
يدبر الْأَمر من { :  قال تعاىل-  صلى اهللا عليه وسلم-وفيما غري حديث عن رسول اهللا ، يف كتاب اهللا

 هإِلَي جرعي ضِ ثُماِء إِلَى الْأَرم{ : وقال تعاىل) ١(} الس ضالْأَر بِكُم ِسفخاِء أَنْ يمي السف نم متنأَأَم
 ورمت ي١٦(فَإِذَا ه (َللَ عسراِء أَنْ يمي السف نم متنأَم يرِ أَمذن فونَ كَيلَمعتا فَسباصح كُمي)١٧ ( {

وهو الْقَاهر { : وقال تعاىل) ٣(} إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه { : وقال تعاىل) ٢(
 هادبع قا{ : وقال تعاىل) ٤(} فَورو فِّيكوتي مى إِنيسا عي إِلَي كع{ : وقال تعاىل) ٥(} ف اللَّه هفَعلْ رب

 ه٦(} إِلَي. (  
: قال. يف السماء: قالت، أين اهللا؟:  للجارية- صلى اهللا عليه وسلم -وذكر من طريق مالك قول النيب 

  .فأعتقها؛ فإا مؤمنة : قال. أنت رسول اهللا: قالت، من أنا؟
دا، فسبحان من علمه مبا يف السماء كعلمه مبا يف األرض، ال إله إال واألحاديث مثل هذا كثرية ج: وقال

  .هو العلي العظيم
  ــــــــــــ

__________  
  .٥:  سورة السجدة آية -) ١(
  .١٧-١٦:  سورة امللك آية -) ٢(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٣(
  .١٨:  سورة األنعام آية -) ٤(
  .٥٥:  سورة آل عمران آية -) ٥(
  .١٥٨: ة النساء آية  سور-) ٦(

)١/٣١٧(  

  

صفة من الصفات اليت ثبتت مبا : والرتول، أو يف اإلميان بالرتول، ذكر بعد ذلك باب يف الرتول، نعم
، فقد روى حديث الرتول مجع من الصحابة،  يف صحيح السنة- صلى اهللا عليه وسلم -تواتر عن النيب 

كما صنع اإلمام الدارقطين يف كتابه ، ت املستقلةوهلذا ألف أهل العلم يف هذا احلديث بعض املؤلفا
، حديث الرتول الثابت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة، وساق يف هذا احلديث روايات، "الرتول"

يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة :  قال- صلى اهللا عليه وسلم - أن رسول اهللا - رضي اهللا عنه -وغريه 
من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ من : فيقول، ث الليل اآلخرحيث يبقى ثل، إىل مساء الدنيا

  .يستغفرين فأغفر له؟ 



الرتول من أعلى إىل ، نعم،  لكن بال كيف- عز وجل -تثبت هللا ، وصفة الرتول كسائر الصفات
، تهوجاءت السنة أيضا بلغ، والذي جاء القرآن بلغته، هذا هو الرتول املعهود يف كالم العرب، أسفل

يرتل عشية : وجاء أيضا يف حديث آخر عند البيهقي،  أنه يرتل كل ليلة- عز وجل -فنحن نثبت هللا 
وزعموا ، وقد أنكر ذلك املعطلة، فهذا الرتول الئق به سبحانه وتعاىل، "يدنو: "عرفة ويف رواية أخرى
عليهم يف هذا التأويل لكن آخر احلديث كاف يف الرد ، أو يرتل ملك من املالئكة، أن الذي يرتل أمره

من يدعوين فأستجيب له هل ميكن أن يقول ملك :  يقول إذا نزل- عز وجل -وذلك أن اهللا ، الباطل
  من يستغفرين فأغفر له؟ للَّه: هذا الكالم؟ للَّه هل ميكن مللك أن يقول

، لوق من املخلوقال يلزم منه أن يكون كرتول املخ، لكن نزول يليق جبالله، فنحن نثبت أن اهللا يرتل
لكن حنن نعتقد أن ، املخلوق إذا نزل من شيء إىل شيء صار هذا الشيء الذي نزل منه أعلى منه: يعين

  العلي: اهللا هو

)١/٣١٨(  

  

نزول يليق ، ألنه نزول ليس كرتول املخلوق، وإذا نزل ال يكون شيء من خملوقاته أعلى منه، األعلى
ونثبت له السمع ،  كما أننا نثبت له العلم وليس كعلم املخلوق،جبالله سبحانه وتعاىل كسائر الصفات

كذلك نثبت أنه يرتل ، نثبت له القدرة واإلرادة وليس كقدرة وإرادة املخلوق، وليس كسمع املخلوق
:  يقول- صلى اهللا عليه وسلم - النيب - صلى اهللا عليه وسلم -كما أخرب عنه أعلم الناس به نبيه 

 صلى اهللا عليه -كأم يردون على رسول اهللا : يعين، اهللا ال يرتل، ال: ء يقولونيرتل ربنا فيأيت هؤال
  . وهذا واقع حاهلم ومقاهلم-وسلم 

فهذا رد على ، وأنا ال أقبل ا يف باب العقائد، حديث آحاد، ال أقبل ذا احلديث: بعضهم قال أصال
إن اهللا يرتل : ومن قول أهل السنة: قال: يقول، واآلخر أوله فرد على رسول اهللا حباله، رسول اهللا بقوله
: أي، من غري أن يكيفوه: مبعىن، ويؤمنون بذلك من غري أن حيدوا فيه حدا، يؤمنون، إىل السماء الدنيا

، وذكر احلديث من طريق مالك، يرتل كما جاء النص، يثبتون أنه يرتل، اهللا أعلم، يبينوا كنه هذا الرتول
  .وغريه

عن ابن ، وهب بن مسرة األندلسي احلجازي: يعين، وأخربنا وهب: إىل أن قالاحلديث الذي ذكر 
: الذي هو، مالك: الحظ هؤالء األئمة، نعم، من أدركت من املشايخ: قال، عن زهري بن عباد، وضاح

عيسى بن يونس : عيسى يعين، وعيسى بن يونس، وفضيل بن عياض، وسفيان الثوري، مالك بن أنس
كانوا يقولون أيش؟ الرتول ، ابن اجلراح: يعين، ووكيع، عبد اهللا: وابن املبارك، ومثاننياملتوىف مائة وسبع 



ال ، ال يكيفون: يعين، من غري أن حيدوا فيه حدا، يثبتونه كما جاء، أم يثبتون الرتول: مبعىن، حق
  .أو كيفية هذا الرتول، حيددون كنه هذا الرتول

)١/٣١٩(  

  

 عن -املتوىف سنة مائتني واثنني وثالثني ، ابن زريق:  يعين- عدي سألت يوسف بن: قال ابن وضاح
وسألت عنه ابن نعيم؟ ، أثبت الرتول، أقر بالرتول: يعين، وال أحد فيه حدا، أؤمن به، نعم: الرتول؟ قال

   .- عز وجل -فكل هؤالء األئمة وغريهم أثبتوا حقيقة الرتول هللا ، وال أحد فيه حدا، أقر به: فقال
: يعين،  على عرشه يف السماء دون األرض- عز وجل -وهذا احلديث يبني أن اهللا : قال حممد: يقول

  .هذا واحد، يؤخذ من حديث الرتول إثبات صفة الرتول
أنه :  يرتل مبعىن- عز وجل -فكون اهللا ، إثبات صفة العلو؛ ألن الرتول دائما من أعلى إىل أسفل: ثانيا

 على عرشه يف السماء دون - عز وجل - احلديث يبني أن اهللا وهذا: عال على اخللق؛ وهلذا قال
  .أن اهللا معنا يف األرض بذاته: ال كما يقول احللولية، األرض
 ما هو - صلى اهللا عليه وسلم -ويف ما غري حديث عن رسول اهللا ، وهو أيضا بني يف كتاب اهللا: يقول

اآلن انتقل ،  انتهى من الكالم على الرتول،هذا الشيء البني؟ وهو الضمري يعود على ماذا؟ ال العلو
وداللة ، واإلمجاع، والسنة،  بالكتاب- عز وجل -هذه الصفة الثابتة هللا ، للكالم على صفة العلو

يف القرآن : -كما قال بعض أصحاب الشافعي- - عز وجل -بل يف كتاب اهللا ، وداللة الفطرة، العقل
  . العلو هللاأكثر من ثالمثائة دليل يدل على إثبات صفة

لو شئنا ألتينا : وابن القيم قال، هناك أكثر من ألف دليل: أنه قال، فشيخ اإلسالم نقل عن بعض األئمة
: أنكرها، هذه الصفة اليت أنكرها أهل التعطيل، على هذه املسألة بألوف األدلة على إثبات صفة العلو

وبصريح ، بصريح القرآن: ثابتة، أولوهاو، أنكروها، ومن حذا حذوهم، واألشاعرة، واملعتزلة، اجلهمية
  ،وبصريح الفطرة، وبصريح العقل، السنة

  .يذكر اآلن ابن أيب زمنني بعض األدلة على إثبات صفة العلو من القرآن

)١/٣٢٠(  

  

م يعرج يدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرضِ ثُ{ : قال تعاىل: من القرآن قال، ذكر من السنة حديث الرتول
 هوالعروج إليه دليل على أنه ، فالرتول دليل على أنه يف العلو، ويعرج إليه، هذا األمر يرتل منه) ١(} إِلَي

الضمري يعود على اهللا ، يدبر من؟ اهللا) ٢(} يدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرضِ ثُم { الحظ ، يف العلو



هذه اآلية ) ٤(} ءامنتم من يف السماء {: وقال تعاىل، إىل اهللا: ِ  أي)٣(} رج إليهمث يع، { سبحانه وتعاىل
  .وال بأس أن نعيده باختصار، وتكلمنا على هذا يف القسم األول، صرحية أن اهللا يف السماء

__________  
  .٥:  سورة السجدة آية -) ١(
  .٥:  سورة السجدة آية -) ٢(
  .٥:  سورة السجدة آية -) ٣(
  .١٧-١٦:  سورة امللك آية - )٤(

)١/٣٢١(  

  

أن : مبعىن، أن اهللا يف السماء، إنكم إن أخذمت بظاهر هذه اآلية: -وهذا ما أورده املعطلة-قد يقول قائل 
، اهللا يف السماء: أنت تقول، وبناء عليه فال يكون اهللا له العلو املطلق؛ فوقه السماوات، السماء حتيط به

وال ميكن ليتبادر إىل ذهن ، هذا قول باطل: قال، رد عليهم شيخ اإلسالم، يف جوف السماء: مبعىن
أأمنتم من {:  ملا قال- عز وجل -ويقول ما يعرف؛ وذلك أن اهللا ، يعرف ما يقول، وعقل إنسان عريب

أو بلغة ابن ، القرآن يفسر بلغة من؟ بلغة اجلهم بن صفوان ها: فأنتم بني أحد أمرين) ١(} يف السماء
، نزل بأي لغة؟ باللغة العربية، يفسر مبا نزل به! أو بلغة بشر املريسي األعجمي؟ ، و بلغة الرازيأ، سينا
، العلو: إما أن نفسر السماء بأن املقصود ا: أنتم بني أحد األمرين) ٢(} أأمنتم من يف السماء{ : يقال

من ) ٣(} ويرتل من السماء{ : وهلذا قال اهللا سبحانه وتعاىل، مساء: فكل ما عالك يسمى عند العرب
وهذا سائر عند ، ها؟ من يف العلو؛ ألنا فسرنا السماء بالعلو) ٤(} أأمنتم{ وبناء عليه تكون اآلية ، العلو
  .العرب

وميكن محل : قلنا، أنا أريد أن حتمل السماء على هذه السماء املبنية املعهودة، ال: فإن قال لنا هذا املعطل
فحروف اجلر ، على: ف يف تأيت يف لغة العرب مبعىن، لكن نأيت إىل يف، يةذلك على هذه السماء املبن

ما دليلكم أن : فإن قال لنا، أأمنتم من على السماء: فيكون معىن اآلية، ينوب بعضها عن بعض يف املعىن
  :معىن يف تأيت مبعىن
__________  

  .١٦:  سورة امللك آية -) ١(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٢(
  .٤٣: ة النور آية  سور-) ٣(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٤(



)١/٣٢٢(  

  

هل سيصلبهم يف جوف .١}ِ وألصلبنكم يف جذوع النخل {- عز وجل -قول اهللا : على؟ قلنا له
فسريوا يف  { - عز وجل -وقول اهللا ، أو على جذوع النخل؟ على جذوع النخل، جذوع النخل

ي }فسريوا يف االرض { - عز وجل -عىن قول اهللا ما م: قل، أيش معناه؟ خاطب أي عريب} االرض
أن اهللا عال إىل : إذن على أي شكل محلت هذه اآلية ال تأيت إال مبعىن، جوف األرض؟ من على األرض

  .وال يتبادر إىل الذهن هذا املعىن الباطل الذي تبادر إىل ذهن هذا املعطل، السماء
، الصعود من أسفل إىل أعلى، صريح، ملن؟ إىل اهللا) ٥(} إليه يصعد الكلم الطيب{: وقال تعاىل: مث قال
وفوقية ، وفوقية العلم، فوقية الذات: الفوقية هنا) ٦(} وهو القاهر فوق عباده { : وقال تعاىل: مث قال
وهو القاهر فوق ، {  يف هذه اآلية- عز وجل -مجيع أنواع الفوقية نثبتها هللا ، وفوقية القدر، القهر
املعطلة فقط قصروها على ، وفوقية القهر، وفوقية القدر، العلو املطلق هللا،  الذاتفوقية) ٧(} عباده 

باألدلة ، وبذاته: قلنا، بقهره، بقدره: لكن فوق مبعىن، اهللا فوق، نعم: قالوا، والقهر، أيش؟ القدر
؟ وهذا فلماذا ال حنمل هذه النصوص على ظاهرها، وال نقل، ال عقل، وما فيه ما مينع من ذلك، الصرحية

  .أن اهللا عال على اخللق، هو الالئق باهللا سبحانه وتعاىل
  

__________  
  .٧١:  سورة طه آية -) ١(
  .١٣٧:  سورة آل عمران آية -) ٢(
  .١٣٧:  سورة آل عمران آية -) ٣(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٤(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٥(
  .١٨:  سورة األنعام آية -) ٦(
  .١٨: ام آية  سورة األنع-) ٧(

)١/٣٢٣(  

  

 ما قال رافعك إىل - عز وجل -اهللا ) ٢(} ياعيسى إين متوفيك ورافعك إيل { : وقال تعاىل: مث قال
فهذا أيضا صريح يف إثبات صفة العلو هللا ) ٣(} ورافعك إيل ، { أو إىل الفردوس، أو إىل املالئكة، اجلنة
 صلى -قول النيب ، وذكر من طريق مالك: مث قال) ٤(} بل رفعه اهللا إليه { :  وقال تعاىل- عز وجل -



: قال، أنت رسول اهللا: من أنا؟ قالت: قال، يف السماء: أين اهللا ؟ قالت:  للجارية-اهللا عليه وسلم 
  .وهلذا شرق به املعطلة، "صحيح مسلم"فإا مؤمنة احلديث ثابت يف ، فأعتقها

يف ، أين اهللا ؟ مباشرة،  هذه اجلارية األعجمية يسأل- صلى اهللا عليه وسلم -النيب ، احلديث صريح
يف ،  يف السماء أمر مركوز يف مني؟ يف الفطر- عز وجل -وهذا دليل على أن كون اهللا ، السماء
وهلذا وقفوا من هذا احلديث مواقف شىت؛ ألم عندهم ، ال ميكن لإلنسان أن يتمرد على فطرته، الفطرة

وهم ليس هللا ، ك لو سألت عن اهللا أين؟ بأين؟ فقد حددت له مكاناال جيوز أن تسأل عن اهللا أين؛ ألن
 يسأل بأين؟ وهم - صلى اهللا عليه وسلم -النيب !! فال يسأل عن اهللا بأين عندهم ، عندهم مكان

  !ال ميكن السؤال عن اهللا بأين: يقولون
منهم ، وال نقبله، اداحلديث آح: قال، رد احلديث: وهذا ديدم دائما، طيب هذا احلديث منهم من رده

ومنهم من ، ومنهم من فوضه مجلة وتفصيال، واملتشابه يوكل علمه إىل اهللا، احلديث من املتشابه: من قال
،  سأل هذه اجلارية عن مكانة اهللا- صلى اهللا عليه وسلم -إن النيب : فقال: فقيل، أوله تأويالت باطلة
: منهم من قال، هذا تأويل بعيد، انته وقدره يف السماءمك: يعين، يف السماء: فقالت، وقدر اهللا يف نفسها

  أين يتجه:  سأهلا أين اهللا ؟ يعين- صلى اهللا عليه وسلم -إن النيب ، ال
__________  

  .٥٥:  سورة آل عمران آية -) ١(
  .٥٥:  سورة آل عمران آية -) ٢(
  .٥٥:  سورة آل عمران آية -) ٣(
  .١٥٨:  سورة النساء آية -) ٤(

)١/٣٢٤(  

  

اليت ال دليل ، إىل غري ذلك من التأويالت البعيدة كل البعد، إىل السماء: اإلنسان إىل اهللا يف دعائه؟ قالت
  .وال من لغة العرب، وال من العقل، ال من النقل: عليها
بل ألف العلماء يف مسألة العلو مؤلفات ، متواترة، نعم، واألحاديث مثل هذه كثرية جدا: قال: مث قال
ألف ابن القيم كتاب ، "العلو"أو ألف ابن قدامة كتابه ، "العلو" ألف اإلمام الذهيب كتابه ،مستقلة

 األدلة الدالة على إثبات - وليس كل -وساقوا يف هذه الكتب بعض ، "اجتماع اجليوش اإلسالمية"
 ،فسبحان من علمه مبن يف السماء كعلمه مبن يف األرض: يقول،  على خلقه- عز وجل -علو اهللا 
ال إله إال هو العلي ، لكنه بذاته عال على اخللق،  شامل لكل شيء- عز وجل -أن علم اهللا : مبعىن



،  غدا-إن شاء اهللا-ونستأنف ذلك ، ونقف على هذا؛ ألن املؤلف سيدخل يف باب الصفات، العظيم
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وباهللا التوفيق

)١/٣٢٥(  

  

   وأمسائهاإلميان بصفات اهللا تعاىل
 -رمحه اهللا تعاىل-قال املصنف ، والصالة والسالم على رسول اهللا، احلمد هللا، بسم اهللا الرمحن الرحيم

ومبا جاءت ، واعلم بأن أهل العلم باهللا: باب يف اإلميان بصفات اهللا تعاىل وأمسائه، قال: وقال قبل ذلك
فسه علما، والعجز عن ما مل يدع إليه إميانا، وأم به أنبياؤه ورسله، يرون اجلهل مبا مل خيرب به تعاىل عن ن

 صلى اهللا عليه وسلم -إمنا ينتهون من وصفه بصفاته وأمسائه إىل حيث انتهى يف كتابه، وعلى لسان نبيه 
-.   

)١/٣٢٦(  

  

قُلْ أَي  { :وقال تعاىل) ١(} كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه { : - وهو أصدق القائلني -وقد قال اهللا تعاىل 
 كُمنيبنِي ويب هِيدش ةً قُلِ اللَّهادهش رٍء أَكْبي{ : وقال تعاىل) ٢(} ش هفْسن اللَّه كُمذِّرحيوقال) ٣(} و :

صنع علَى عينِي ولت{ : وقال) ٥(} فَإِنك بِأَعينِنا { : وقال) ٤(} فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي { 
وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ يداه { : وقال تعاىل) ٦(} ) ٣٩(

 انوطَتسب{ : وقال تعاىل) ٧(} م ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَر{ : وقال) ٨(} وإِن عما أَسكُمعنِي م
اللَّه نور * { : وقال تعاىل) ١٠(} ) ١٦٤(وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما { : وقال تعاىل) ٩(} ) ٤٦(وأَرى 

و ه{ : وقال تعاىل) ١٢(} اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم { : وقال تعاىل) ١١(} السماوات والْأَرضِ 
 ناطالْبو رالظَّاهو رالَْآخلُ وومثل هذا يف القرآن كثري) ١٣(} الْأَو.  
  ــــــــــــ

__________  
  .٨٨:  سورة القصص آية -) ١(
  .١٩:  سورة األنعام آية -) ٢(
  .٢٨:  سورة آل عمران آية -) ٣(
  .٢٩:  سورة احلجر آية -) ٤(
  .٤٨:  سورة الطور آية -) ٥(



  .٣٩: ورة طه آية  س-) ٦(
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٧(
  .٦٧:  سورة الزمر آية -) ٨(
  .٤٦:  سورة طه آية -) ٩(
  .١٦٤:  سورة النساء آية -) ١٠(
  .٣٥:  سورة النور آية -) ١١(
  .٢٥٥:  سورة البقرة آية -) ١٢(
  .٣:  سورة احلديد آية -) ١٣(

)١/٣٢٧(  

  

، وأصلي وأسلم على سيد األولني واآلخرين نبينا حممد،  رب العاملنياحلمد هللا، بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ينقل كالم ابن أيب -رمحه اهللا-ال زال املؤلف ، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم

يف : باب: -قبل األبواب اليت ذكرها سابقا :  أي-وقال قبل ذلك :  يقول-رمحة اهللا عليه-زمنني 
  .هللا تعاىل وأمسائهاإلميان بصفات ا

ومبا جاءت به أنبيائه ورسله يرون اجلهل مبا مل خيرب به تعاىل عن نفسه ، واعلم بأن أهل العلم باهللا: قال
يرون اجلهل ، ومبا جاءت به أنبيائه ورسله، أهل العلم باهللا: فقوله، والعجز عن ما مل يدع إليه إميانا، علما

: اجلهل بالكالم هو: -رمحه اهللا-ذا كما قال اإلمام أبو يوسف ه، مبا مل خيرب به تعاىل عن نفسه علما
، اإلعراض عن هذا العلم: أراد باجلهل بعلم الكالم، وأراد باجلهل بالعلم، اجلهل: والعلم به هو، العلم

  .واالعتقاد بأنه ال ينفع هو يف حد ذاته علم، فاإلعراض، أو اعتقاد أنه ال ينفع
وشيء جمهول يقف ، ويقول به، شيء معلوم يتعلمه اإلنسان: سمنيومعلوم أن العلم ينقسم إىل ق

 عز -إذن اجلهل واإلعراض عن الشيء الذي مل خيرب اهللا ، واهللا أعلم، ال أدري: ويقول، اإلنسان عنده
كذلك الدخول يف هذه ، علم: أو هذا يف حد ذاته،  به ككيفية الصفات هذا يف حد علمه-وجل 

   ا املتكلموناملسائل الشائكة اليت شغب
 ..................................................................................

  ـــــــــــــــ
ومسألة حلول ، ومسألة احليز، ومسألة العرض، مسألة اجلسم: وابتدعوها، وأحدثوها، على الناس
أعرض عنها ، وحمارات، ل هذه مسائلأو ال يلزم؟ ك، وهل إثبات هذه الصفة يلزم منها هذا، احلوادث



إذ لو كان علما ينفع اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ألرشد إليه ،  ألن هذا هو العلم-رمحهم اهللا-السلف 
  .-رضي اهللا عنهم- وحلرص عليه أصحابه - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

)١/٣٢٨(  

  

فهذا دليل ، ويسلم هلا، ن يقف عند النصوصكون اإلنسا، نعم، والعجز عن ما مل يدع إليه إميانا: مث قال
ومل ، وآمن ا اإلنسان،  عن نفسه ذه الصفات- عز وجل -فإذا أخرب اهللا ، على إميان هذا الشخص

كذلك ما ، حقيقة اإلميان: فهذا هو، وكنه هذه الصفات، وعن حقيقة، حياول أن يبحث عن الكيفية
، هذا ال ميكن عقال أن يكون: ال يأيت ويقول إنسان، لقيامة عما جيري يف يوم ا- عز وجل -أخرب اهللا به 

ويسلم لعجز ، ويسلم، بل يؤمن، أو هذا ال ميكن للعقل أن يتصوره، أو هذا يستحيل عقال أن حيدث
  .أنه يعلم كل شيء: مبعىن، العقل يف هذه املسائل؛ ألن العقل ليس له مطلق العلم

 ليكون سببا هلداية - عز وجل -خلقه اهللا ، اقةله حد وط، العقل عضو كسائر أعضاء ابن آدم
وحاول أن يقحمه يف ، فإذا استخدمه اإلنسان فوق هذا األمر، سببا ملعرفة ما هو يف حدوده، الشخص

وأم إمنا ينتهون من وصفه : مث قال، عاد عليه هذا العقل بالضرر والضالل، أمور ال جمال للعقل فيها
وهذه هي ،  نعم- صلى اهللا عليه وسلم -وعلى لسان نبيه ، يف كتابهبصفاته وأمسائه إىل حيث انتهى 

ما ، أن األمساء والصفات أيش؟ توقيفية، واألصل األصيل يف باب األمساء والصفات، القاعدة العامة
  .توقيفية؟ متوقفة على ورود النص: معىن

ويقفون ، ع النص حيث دارأم يدورون م، وهذا أعظم ما ميز منهج أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب
، يثبتون، وعلى لسان رسوله أنه استوى على العرش، أثبت اهللا لنفسه يف كتابه، مع النص حيث وقف

أو ،  عرب- عز وجل -هل علم اهللا ، فأمسكوا، وال يف السنة، كيفية هذا االستواء مل يرد يف الكتاب
: مبعىن، وهذا معىن التوقيف، فتوقفوا،  نفيهوال، وال يف السنة إثبات ذلك، ليس بعرب؟ مل يرد يف الكتاب

  ،أن اإلنسان يسلم لنصوص الوحيني
 ..................................................................................

  ـــــــــــــــ

)١/٣٢٩(  

  

ذا متيز أهل السنة واجلماعة وهل، سلم يف معتقده،  يف دينه- بإذن اهللا -وإذا التزم املؤمن هذا املنهج سلم 
  .بقلة االختالف والتفرق



 إن -بل ، وهلذا منذ زمن الصحابة إىل يومنا هذا، أن املصدر الذي يردون عليه واحد: والسبب يف ذلك
ال جتد عندهم ، ال جتد عندهم اختالف،  إىل قيام الساعة قوهلم قوال واحدا يف باب االعتقاد-شاء اهللا 
أو ، لكن ال يلزم من هذا االختالف التبديع، ائل وقع فيها شيء من االختالفهناك مس، نعم، تفرق
، خبالف أهل البدع، لكنهم يف اجلملة اتفقوا يف مسائل االعتقاد، مسائل حمدودة، مسائل بسيطة، التفرق

فاملعتزلة منذ أن نشأت افترقت على ، وتفرقوا يف وقت مبكر، أهل البدع ملا تعددت مصادرهم اختلفوا
، كذلك الرافضة، كذلك اخلوارج، كل فرقة تكفر الفرقة األخرى، تفرقوا إىل فرق وأحزاب، فسهان

أم مل : والسبب؟ أبرز سبب لذلك، حىت األشاعرة تفرقوا فيما بينهم، كذلك اجلهمية، كذلك املرجئة
  .كما هي احلال عند أهل السنة، يلتزموا مصدرا واحدا

يريد أن يورد بعض األمثلة ، - وهو أصدق القائلني -قال اهللا تعاىل وقد :  وقال-رمحه اهللا-مث انتقل 
كُلُّ شيٍء هالك إِلَّا { :  فقال- عز وجل -على بعض الصفات اليت جاء النص عليها يف كتاب اهللا 

 ههجفأهل السنة يثبتون هللا وجها - عز وجل -هذه اآلية دليل على إثبات صفة الوجه هللا ) ١(} و 
، وعظمته، وجه يليق جبالله، وال يشابه وجه املخلوق، ال مياثل، لكن كيفية هذا الوجه؟ اهللا أعلم، حقيقيا

قُلْ أَي شيٍء أَكْبر شهادةً { : وقال تعاىل: مث قال، وجاء أيضا إثبات الوجه يف السنة يف أحاديث متعددة
 كُمنيبنِي ويب هِيدش ٢(} قُلِ اللَّه. (  

 خيرب عنه بأنه شيء؛ - عز وجل -إما لالستدالل على أن اهللا : ملؤلف هذه اآلية ألحد احتمالنيأورد ا
  .خالفا ملذهب اجلهمية
__________  

  .٨٨:  سورة القصص آية -) ١(
  .١٩:  سورة األنعام آية -) ٢(

)١/٣٣٠(  

  

شبهنا اخلالق ، واملخلوق شيء، ءإن اهللا شي: ألنا إذا قلنا: قالوا، اجلهمية النفاة نفوا أن يكون اهللا شيئا
وهذا ما صرح به اإلمام ، أن اهللا خيرب عنه بأنه شيء، فرمبا أنه أورد هذه اآلية للرد على هؤالء، باملخلوق
وإما أنه ، وذكر ذلك أيضا األئمة بعده وقبله، واستدل ذه اآلية،  يف صحيحه-رمحه اهللا-البخاري 

املطلع : ومعىن الشهيد، ويوصف بذلك، أيش؟ الشهيد،  يسمىأورد هذه اآلية لالستدالل على أن اهللا
} ) ٧٩(وكَفَى بِاللَّه شهِيدا { : وقد جاء أيضا يف آية أخرى، الذي ال يغيب عنه شيء، على كل شيء

)١. (  
بت النفس هللا يفهم من إيراد ابن أيب زمنني هلذه اآلية أنه يث) ٢(} ويحذِّركُم اللَّه نفْسه { : وقال: مث قال



وممن ذهب إىل هذا اإلمام أبو ، وهذا قول طائفة من أهل العلم،  كصفة من الصفات- عز وجل -
صاحب ،  وكذلك اإلمام ابن خزمية-رمحة اهللا عليه-صاحب املذهب ، حنيفة النعمان بن ثابت

 أبو - عز وجل -وممن ذهب أيضا إىل إثبات النفس كصفة هللا ، "التوحيد"وصاحب كتاب ، الصحيح
، وكذلك ابن قدامة املوفق، ومن املعظمني عند الصوفية، من األئمة املتقدمني، عبد اهللا بن اخلطيب

  ".املغين"صاحب 
 عز - أو املضافة هللا - عز وجل -وذهب بعض العلماء إىل أن النفس الواردة يف النصوص املنسوبة هللا 

تعلَم ما في نفِْسي ولَا { : وكقوله تعاىل) ٣(}  نفْسه ويحذِّركُم اللَّه{ :  كما جاء يف هذه اآلية-وجل 
 فِْسكي نا فم لَم٤(} أَع(  

  
__________  

  .٧٩:  سورة النساء آية -) ١(
  .٢٨:  سورة آل عمران آية -) ٢(
  .٢٨:  سورة آل عمران آية -) ٣(
  .١١٦:  سورة املائدة آية -) ٤(

)١/٣٣١(  

  

) ٤١(واصطَنعتك لنفِْسي { : وقوله جل وعز) ١(} ب ربكُم علَى نفِْسه الرحمةَ كَت{ : وقوله سبحانه
  .إذا ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي : وما جاء يف احلديث الصحيح) ٢(} 

، وهذا ما ذهب إليه اإلمام الدارمي، الذات: ذهب بعض العلماء إىل أن النفس هنا املقصود واملراد ا
} فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي { : وقال:  مث قال-رمحة اهللا عليه- الذي رجحه شيخ اإلسالم وهو
} سويته { ؛ بأن معىن -عز وجل-صفة فعل هللا : اليت هي، لعله أورد هذه اآلية إلثبات صفة اخللق) ٣(
: الروح هي) ٦(} ونفَخت فيه من روحي ، { فإذا خلقته: أي) ٥(} فَإِذَا سويته { : بأن معىن قوله) ٤(

 لنفسه يف هذه اآلية تشريفا وتكرميا هلا على سائر - عز وجل -ونسبها اهللا ، الروح املخلوقة املعروفة
 إذا - عز وجل -إن اهللا : قال العلماء، وبيت اهللا) ٧(} ناقَةُ اللَّه { ها؟ ، كما نسب إىل نفسه، األرواح

  أيش؟، نسب لنفسه بعض األعيان املخلوقة فاملقصود بذلك
__________  

  .٥٤:  سورة األنعام آية -) ١(
  .٤١:  سورة طه آية -) ٢(



  .٢٩:  سورة احلجر آية -) ٣(
  .٢٩:  سورة احلجر آية -) ٤(
  .٢٩:  سورة احلجر آية -) ٥(
  .٢٩:  سورة احلجر آية -) ٦(
  .٧٣:  سورة األعراف آية -) ٧(

)١/٣٣٢(  

  

نسب الروح له ) ١(} فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي { : فقوله، والتمييز، والتكرمي، التشريف
 وقد - عز وجل -وإال فهي من سائر األرواح اليت خلقها اهللا ، سبحانه وتعاىل تشريفا هلذه الروح

وهلذا رد عليه اإلمام ابن ، د شرعا وعقالوهذا قول فاس، إن الروح قدمية: استدل يف هذه اآلية من قال
ونفَخت فيه من { : النصارى يقولون، و هذا هو مذهب النصارى، "الروح"القيم ردا وافيا يف كتابه 

{ : وقال: مث قال،  الذي هو جزء من اإلله حل يف عيسى- عز وجل -من روح اهللا : أي) ٢(} روحي 
 وعقيدة أهل السنة - عز وجل -ذه اآلية تدل على إثبات الرؤية والعني هللا ه) ٣(} فَإِنك بِأَعينِنا 
) ٤(} فَإِنك بِأَعينِنا { ففي هذه اآلية ، العني جاءت يف القرآن مفردة وجمموعة، أن هللا عينني: واجلماعة

لكن ، ءت بصيغة املفردجا) ٥(} ) ٣٩(ولتصنع علَى عينِي { ويف اآلية اليت تليها ، جاءت بصيغة اجلمع
، وإنه أعور:  قال يف املسيح الدجال يف وصفه- صلى اهللا عليه وسلم -جاء يف صحيح السنة أن النيب 

  .وإن ربكم ليس بأعور فهذا دليل صريح على أن هللا عينني
) ٦(}  بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتان وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا{ : وقال: مث قال

ما منعك {  وجاء التصريح أيضا يف آية أخرى - عز وجل -هذا فيه دليل على إثبات صفة اليدين هللا 
  أَنْ

 يدبِي لَقْتا خمل دجسفاآلية صرحية يف إثبات ، هذا ال يقبل التأويل الذي سلكه أهل التعطيل) ٧(} ت
   .- عز وجل -دين احلقيقيتني هللا الي

__________  
  .٢٩:  سورة احلجر آية -) ١(
  .٢٩:  سورة احلجر آية -) ٢(
  .٤٨:  سورة الطور آية -) ٣(
  .٤٨:  سورة الطور آية -) ٤(
  .٣٩:  سورة طه آية -) ٥(



  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٦(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٧(

)١/٣٣٣(  

  

لعل املؤلف استدل ذه اآلية إما على ) ١(} والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة  { :وقال تعاىل: مث قال
وهلذا جاء يف اآلية ، صفة فعلية: وهي، الباسط، القابض:  هو- عز وجل -فاهللا ، إثبات صفة القبض هللا

يقبض اهللا األرض يوم : " يف الصحيحنيوجاء يف احلديث الذي ) ٢(} واللَّه يقْبِض ويبسطُ { : األخرى
؛ ألن هذه اآلية -عز وجل- أو اليدين هللا - عز وجل -وإما أنه أورد اآلية إلثبات اليد هللا " القيامة 

 أن هذا يكون يوم القيامة عندما يقبض - صلى اهللا عليه وسلم -فسرها النيب ، جاءت مفسرة يف السنة
أو يكون املؤلف أورد " أنا اهللا: " ويقول، ويهزهن، اليد األخرىويقبض األرض ب، اهللا السماوات بيمينه
  .أو على هاتني الصفتني، اآلية لالستدالل اتني

هذه اآلية تضمنت إثبات ثالث أنواع من ) ٣(} ) ٤٦(إِننِي معكُما أَسمع وأَرى { : وقال تعاىل: مث قال
من أي أنواع ، إا تنقسم إىل قسمني: -لنا باألمس  كما ق-واملعية ، املعية: الصفة األوىل، الصفات

، وأيضا تضمنت اآلية إثبات صفة السمع، والتأييد، النصر: اليت هي معية، املعية هذه اآلية؟ اخلاصة
إثبات صفة ) ٤(} ) ١٦٤(وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما { :  وقال تعاىل- عز وجل -وأيضا الرؤية هللا 

: وقال تعاىل،  ذا رد على اجلهمية واملعتزلة الذين ميحون عن اهللا صفة الكالم-وجل  عز -الكالم هللا 
  استدل ذه اآلية على) ٥(} اللَّه نور السماوات والْأَرضِ * { 

__________  
  .٦٧:  سورة الزمر آية -) ١(
  .٢٤٥:  سورة البقرة آية -) ٢(
  .٤٦:  سورة طه آية -) ٣(
  .١٦٤: ساء آية  سورة الن-) ٤(
  .٣٥:  سورة النور آية -) ٥(

)١/٣٣٤(  

  

وهلذا ثبت يف الصحيحني أن من ، وأنه موصوف سبحانه بالنور،  النور- عز وجل -أن من أمساء اهللا 
وقال : مث قال" أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات  " - صلى اهللا عليه وسلم -دعاء النيب 



 إضافة - عز وجل -والقيومية هللا ، إثبات صفة احلياة) ١(}  إِلَّا هو الْحي الْقَيوم اللَّه لَا إِلَه{ : تعاىل
، األولية هللا: إثبات صفة) ٢(} هو الْأَولُ { : وكذا ختمت فقال تعاىل، القيوم، احلي: إلثبات امسي
ال ، ه املؤلف فقط للتمثيلأن ما أورد: مبعىن، ومثل هذا يف القرآن كثري، والباطن، والظاهر، واآلخرية
  .نعم، للحصر

  إثبات الصفات بال تكييف وال حتديد وال تشبيه
، ونفس، فهو تبارك وتعاىل نور السماوات واألرض، كما أخرب عن نفسه، وله وجه: -رمحه اهللا-وقال 

 ويتكلم، األول وال شيء قبله، واآلخر الباقي إىل غري، ويرى، وغري ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع
وهو بِكُلِّ شيٍء { : فقال، والباطن بطَن علمه خبلقه، وال شيء بعده، الظاهر العايل فوق كل شيء، اية
 يمل٣(} ) ٢٩(ع (حي قيوم } ، مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت {)٤. (  
  .نعم، هذه األسطر تقرير للنصوص اليت سبق أن أوردها: قلنا

 -فهذه صفات ربنا اليت وصف ا نفسه يف كتابه، ووصفه ا نبيه :  قالمث، ذكر أحاديث الصفات
لَيس كَمثْله { : وال تقدير، قال تعاىل، وال تشبيه، حتديد:  وليس يف شيء منها-صلى اهللا عليه وسلم 

 ريصالْب يعمالس وهٌء ويه كيف هو، ولكن رأته القل) ٥(} ) ١١(شوب يف حقائق مل تره العيون فتحد
  .اإلميان، وكالم األئمة

  ــــــــــــ
__________  

  .٢٥٥:  سورة البقرة آية -) ١(
  .٣:  سورة احلديد آية -) ٢(
  .٢٩:  سورة البقرة آية -) ٣(
  .٢٥٥:  سورة البقرة آية -) ٤(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٥(

)١/٣٣٥(  

  

 - صلى اهللا عليه وسلم -ووصفه ا نبيه ، سههذه النصوص تضمنت إثبات ما وصف اهللا به نف: يقول
وال ،  خبلقه- عز وجل -تشبيه هللا ، أو تشبيه، تكييف: أي، وليس يف شيء من هذه النصوص حتديد

وهذا هو ) ١(} ) ١١(لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري { حتديد كنه هذه الصفة : مبعىن، تقدير
  .ماعةمذهب أهل السنة واجل

. وال تشبيه، وال متثيل، من غري تكيف.. يف مثل هذه الصفات؛ أم يثبتون على وفق ما جاء به النص



مل تره العيون ) ٢(} ) ١١(لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري  { - عز وجل -على حد قول اهللا 
  .ون يف الدنيا فتعرف كيفية هذه الصفات مل تره العي- عز وجل -أن اهللا : فتحده كيف هو؟ مبعىن

يدرك عقال بأحد ، أو كيفية الشيء،  أن كيفية الصفة-إن كنتم تذكرون-ولعلنا ذكرنا يف العام السابق 
  :طرق ثالثة

أو ترى شبيهه ،  هذا الكأس عقال؟ إما أن تراه-مثال-كيف تعرف كيفية : يعين. إما برؤية هذا الشيء
إن الكأس الذي تسمع عنه هو شبيه ومثيل هلذا : ترى شيء فيقال لك، هومثيله إذا مل يتيسر رؤيت

  .ففي هذه احلالة ميكن للعقل أن يتصور كيفية هذا الكأس وال ما ميكن؟ ميكن. الشيء
  . بكيفية هذا الكأس-حتديدا-أن يأيت صادق فيخربك . اخلرب الصادق: الطريق الثالث

  .معرفة كيفية هذا الشيءال ميكن .. إذا مل تتأت هذه الطرق الثالثة
 عز -ملاذا؟ ألن العيون مل ترى اهللا ، ال ميكن ملخلوق أن يدرك كيفيتها.. هذه الصفات: فاملؤلف يقول

فال ميكن عقال وال شرعا إدراك .. إذن. وليس له مثيل وال شبيه،  واهللا مل خيرب عن كيفية صفاته-وجل 
  .كيفية هذه الصفات
__________  

  .١١: ى آية  سورة الشور-) ١(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٢(

)١/٣٣٦(  

  

وقد ذكر . والرؤية القلبية، هذا ما يسمى بالرؤية اإلميانية. ولكن رأته القلوب حبقائق اإلميان: مث قال
إذا قوي .. وتتأتى هذه الرؤية القلبية.  الرؤية القلبية أشد من الرؤية البصرية-أحيانا-شيخ اإلسالم أا 

وهذا مما حرم منه ، كل ما ازداد اإلنسان علما بأمساء اهللا وصفاته كلما أزاد إميانا.. خص؛ وهلذاإميان الش
 عز -هؤالء املعطلة لن يوفقوا إىل هذا الطريق الذي هو من أعظم الطرق لإلميان باهللا ، هؤالء املعطلة

بحانه؛ وهلذا يروى أن  وخلشيته؛ ألن اإلنسان كلما ازداد باهللا معرفة كلما ازداد خشية له س-وجل 
  عروة بن الزبري خطب من ابن عمر

وحنن نتراء ، أو يف أمر من أمور الدنيا، أتكلمين يف ابنيت: فقال،  ابنته وهو يطوف-رضي اهللا عنهما-
  ما معنا نتراء اهللا؟! اهللا؟

؛ وهلذا -ز وجلع-فيزداد اإلنسان علما ومعرفة باهللا ، احلقائق اليت تقوم بالقلب، هذه هي الرؤية القلبية
ماذا قال ، أو يف حديث جربيل الطويل،  يف حديث اإلميان الطويل- صلى اهللا عليه وسلم -قال النيب 

 وتقى هللا - عز وجل - كأنك تراه ؛ وهلذا أعظم الناس خشية هللا -أيش؟-أن تعبد اهللا : عن اإلحسان



 ملا قال - صلى اهللا عليه وسلم - النيب ملاذا؟ ألم أعلم الناس باهللا؛ وهلذا،  من؟ األنبياء- عز وجل -
احلديث ، -كما يف صحيح البخاري-وسئلوا عائشة عن عبادته ، النفر الثالثة الذين جاءوا إىل بيته

غفر اهللا له ، أو ذاك رسول اهللا، هذا رسول اهللا: فلما قام خطيبا يف الناس ألن هؤالء الثالثة قالوا، طويل
أما واهللا إين : وقال،  خطيبا يف الناس- صلى اهللا عليه وسلم -م النيب فقا. ما تقدم من ذنبه وما تأخر

  نعم. يولد اإلميان، يولد التقى، وأتقاكم هللا هذا العلم يولد اخلشية، وأخشاكم هللا، ألعلمكم باهللا
  مذهب السلف يف الصفات
  كالم اخلطايب يف الصفات

  إثبات الصفات وإجراؤها على ظواهرها
  :-رمحه اهللا-قال 

)١/٣٣٧(  

  

، وكالم األئمة يف هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره، وكذلك كالم الناقلني ملذهبهم
  :قال، "الغنية عن الكالم وأهله"مثل ما ذكره أبو سليمان اخلطَّايب يف رسالته املشهورة يف 

السلف إثباا وإجراؤها فإن مذهب ، وما جاء منها يف الكتاب والسنة، فأما ما سألت عنه من الصفات
على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اهللا، وحققها قوم من املثبتني 

الطريقة املستقيمة بني : فخرجوا يف ذلك إىل ضرب من التشبيه والتكييف؛ وإمنا القصد يف السلوك
  .قصر عنهوامل، األمرين، دين اهللا تعاىل بني الغايل فيه

  ــــــــــــ
 - عز وجل -وباب ما جيب هللا ،  باب األمساء والصفات-أي-وكالم األئمة يف هذا الباب : يقول. نعم

-وكذلك كالم الناقلني ملذهبهم ، أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره، وما ميتنع، ما جيوز عليه
من نقل مذهبهم؛ ألن الكتاب عبارة عن وذكر كالم ،  ليس هذا جمال ذكر كالم هؤالء األئمة-يعين

 أورد شيئا من كالم هؤالء -رمحه اهللا- تقوم على االختصار؛ وهلذا -دائما-والفتوى ، أيش؟ فتوى
، أطال النفس، "درء تعارض العقل والنقل"، "نقض التأسيس: "كمثالً، األئمة يف كتبه املطولة األخرى

  .نقل كالمهموعمن ، وأورد عشرات النقول عن هؤالء األئمة
  

ومن رجع لبعض املطوالت اليت اعتنت بنقل كالم السلف يف هذا ، ال ميكن حصرهم: ومع ذلك يقول
قد ساق مئات اآلثار يف أبواب ، لإلمام الاللكائي" السنة: "كمثال، الباب؛ وقف على كثرة هذه اآلثار



، للاللكائي" السنة"وسع من وهو أ، -رمحه اهللا-لإلمام ابن بطة " اإلبانة الكربى"كذلك ، االعتقاد
  .لعبد اهللا بن اإلمام أمحد؛ وإن كان أقل منهما" السنة"وككتاب ، للخالل" السنة"وككتاب 

)١/٣٣٨(  

  

غريب "صاحب ، ابن حممد املتوىف سنة ثالمثائة ومثان ومثانون، مثل ما ذكره أبو سليمان اخلطايب: مث قال
  .وكذلك له شرح على صحيح البخاري، أيب داودالذي شرح فيه سنن " معامل السنن"و، "احلديث
ومن رجع لكتابه ،  يف اجلملة أثبت كثري من الصفات؛ لكنه أول بعض الصفات-رمحه اهللا-اخلطايب 

وصفة ، وصفة الرتول،  صفة الضحك-مثال-كتأويل ، الحظ هذه التأويالت" شرح صحيح البخاري"
  .وحنو ذلك، الفرح

  .هذه الرسالة ال زالت مفقودة". لغنية عن الكالم وأهلهاا"يقول يف رسالته املشهورة يف 
وما جاء منها يف الكتاب والسنة؛ فإن مذهب السلف إثباا ، فأما ما سألت عنه من الصفات: يقول

إثبات هذه الصفات وإجراؤها على ظاهرها من غري تعرض أيش؟ : مبعىن. وإجراؤها على ظواهرها
  .ن هذا املعىن الظاهرأو صرفها ع، أو تأويلها، لتحريفها

، أجروا هذه اآلية على ظاهرها) ١(} ثُم استوى علَى الْعرشِ  { - عز وجل -فإذا قرؤوا قول اهللا 
  .أجروا اآلية على ظاهرها. صعد، ارتفع، عال: استوى

ذهب فإن م، أجروا هذا النص على ظاهره) ٢(} لما خلَقْت بِيدي  { - عز وجل -كذلك قول اهللا 
. يثبتون الرمحة، يثبتون الغضب، يثبتون اليدين، يثبتون االستواء. إثباا وإجراؤها على ظواهرها: السلف
 هذا يدل على -ونفي الكيفية والتشبيه عنه: هذه العبارة-وهذا يدل . ونفي الكيفية والتشبيه عنه. نعم

، ب السلف هو التفويضزعموا أن مذه، أن مذهب السلف ليس هو التفويض كما ظنه بعض الناس
  :قالوا

__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(

)١/٣٣٩(  

  

هذا يدل على أم يفوضون معىن النص؛ لكن لو كان هذا الكالم ، إجراء النص على ظاهره: قوهلم
: نص ال حيتاج إىل أنه يقيدأو قيدوا ذلك ما نفي التكيف والتشبيه؛ ألن الذي يفوض ال، صحيحا ملا قالوا



من غري تكيف وال : كيف تقول، خالص أنت ال تفهم من النص شيء ، مع نفي التكيف والتشبيه
  تشبيه؟

ال ندري ما اهللا ، ال نعلم منه شيء، نترك هذا النص هللا، نفوض هذا النص: أن يقول: التفويض معناه
، ما ندري معىن االستواء) ١(} وى علَى الْعرشِ ثُم است{ :  يقول- عز وجل -اهللا ، أراد ذا النص

مع نفي الكيفية والتشبيه؟ ال؛ وهلذا أخطأ من زعم أن : هل يقول، طيب من كان يذهب إىل هذا القول
مساه شيخ ،  شر من التأويل-ذكره بعض العلماء-مذهب السلف هو التفويض؛ بل إن التفويض 

  .مذهب أهل التجهيل: اإلسالم
  .هذا يدل على أن السلف مل يفوضوا هذه النصوص: والنفي الكيفية والتشبيه: ففقول املؤل
نفوا داللة هذه ،  نفوا هذه الصفات-أي-نفاها قوم . وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اهللا: مث قال

) ٢(} شِ ثُم استوى علَى الْعر{ :  يقول- عز وجل - اهللا - عز وجل -فأبطلوا ما أثبته اهللا ، الصفات
  .؛ بل استوىل على العرش-عز وجل-مل يستوي اهللا : هم يقولون

،  أثبت لنفسه يدين- عز وجل -اهللا ، أو حقيقة قول هؤالء أم أبطلوا ما أثبته اهللا، فحقيقة هؤالء
  .القدرة: املقصود باليد هنا:  قالو- عز وجل -وهؤالء نفوا اليدين عن اهللا 
وحققها قوم من املثبتني فخرجوا يف ذلك إىل ضرب . وهؤالء املعطلة. بته اهللاوقد نفاها قوم فأبطلوا ما أث

  .وهؤالء هم املشبهة. غال يف إثباا: مبعىن، وحققها. من التشبيه والتكييف
  .وأهل التشبيه على طريف نقيض، أهل التعطيل.. الحظ

__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٢(

)١/٣٤٠(  

  

 ال يصرحون بالنفي؛ وإمنا -ال شك-هم ، هؤالء نفوها؛ حىت أفضى م هذا األمر إىل إبطال ما أثبته اهللا
، هو إبطال داللة هذا النص.. أو الترتيه؛ لكن حقيقة األمر، يلبثون هذا النفي باسم آخر؛ وهو التأوليل

  .ىل معىن آخرصرف هلذا النص عن معناه الذي أراد اهللا وأراد رسوله إ
، أثبت هللا القدم، أثبت هللا اليدين، أنا أثبت هللا الوجه. ال: قال، حققها، الطرف اآلخر غال يف اإلثبات

ووجه ، وال غضب؛ إال من جنس غضب املخلوق، وال يدين، أثبت هللا الغضب؛ لكين ال افهم وجها
وهذا مذهب ، - ذلك علو كبرياتعاىل اهللا عن-فيد اهللا كيد املخلوق .. إذن. ويد املخلوق، املخلوق

  .ويكثر مذهب التشبيه عند الرافضة، من؟ املشبهة



وداود ، وهشام بن سامل اجلواليقي، هشام بن احلكم الرافضي: ومن أوائل من قال مبذهب التشبيه
  .اجلواريب
، غالة الصوفية؛ وهلذا يزعمون أم يصافحون اهللا:  يكثر عندهم مذهب التشبيه-أيضا-وممن 
  .-تعاىل اهللا عن ذلك علو كبريا-وجيالسونه ، ويسامرونه، قونهويعان
  .مذهب التشبيه يكثر عند هاتني الطائفتني.. إذاً

أن . العدل: مبعىن. يف سلوك الطريقة السليمة بني األمرين، العدل يف السلوك.. وإمنا القصد: مث قال
  .ويرته، يثبت. وبني التعطيل، يتوسط اإلنسان بني التشبيه

  .فينفي ما أثبته اهللا، فيفضي به هذا الترتيه إىل اخلروج ملذهب املعطلة،  لكن ال يغلو يف الترتيهيرته؛
كما هي احلال عند ، فيفضي به هذا األمر إىل تشبيه اخلالق باملخلوق، ويثبت؛ لكن ال يغلو يف اإلثبات

  .املشبه

)١/٣٤١(  

  

وأثبت هللا نزوال؛ ، وأثبت هللا جميء، أثبت هللا يدينو، أثبت هللا وجها: يقول. والترتيه، فيجمع بني اإلثبات
وليس ، وليس كوجه املخلوق، ال كما يرتل املخلوق، -سبحانه وتعاىل-لكن على الوجه الالئق به 

) ١(} ) ١١(لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري { : كما مجع اهللا بينهما يف قوله، كيدي املخلوق
  .هوترتي، إثبات

يف جانب ، يف جانب االعتقاد، يف جانب العبادة. نعم. واملقصر عنه، ودين اهللا تعاىل بني الغايل فيه
 دائم وسط - صلى اهللا عليه وسلم -واملنهج الذي عليه أصحاب النيب ، السلوك جتد أن اهلدي النبوي

رى بني اليهودية وسط بني امللل األخ، كما أن هذه األمة وسط بني األمم، بني غايل وبني مقصر
  .نعم.  دائما- عز وجل -وهذا هو دين اهللا ، والنصرانية فكذلك أهل السنة واجلماعة

  الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات
  :-رمحه اهللا-قال 

  .يحتذى يف ذلك حذوه وأمثاله. أن الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات: واألصل يف هذا
 إمنا هو إثبات وجود ال إثبات كيفية، فكذلك إثبات -سبحانه-إثبات الباري فإذا كان معلوما أن 

  .صفاته إمنا هو إثبات وجود ال إثبات حتديد وتكييف
: إن معىن اليد: يد ومسع وبصر وما أشبهها؛ فإمنا هي صفات أثبتها اهللا لنفسه، ولسنا نقول: فإذا قلنا
، وال نشبهها باأليدي. إا جوارح: وال نقول. علمال: والبصر، وال معىن السمع. أو النعمة، القوة

إمنا وجب إثبات الصفات؛ ألن التوقيف : ونقول. وأدوات للفعل، واألبصار اليت هي جوارح، واألمساع



وعلى هذا جرى قول السلف يف ) ٢(} لَيس كَمثْله شيٌء { ورد ا، ووجب نفي التشبيه عنه؛ ألن اهللا 
  .له كالم اخلطايبهذا ك. أحاديث الصفات

  ــــــــــــ
__________  

  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٢(

)١/٣٤٢(  

  

 اخلطيب -أيضا- قاعدة من أقوى القواعد يف الرد على املعطلة؛ وهلذا ذكرها -رمحه اهللا-مث ذكر . نعم
، جعلها قاعدة مستقلة، "التدمرية"  يف-هذه القاعدة-وذكرها شيخ اإلسالم ، -كما سيأيت-البغدادي 

  وهذه القاعدة ما هي؟
الكالم يف : القاعدة عندنا. أن الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات.. واألصل يف هذا: قالوا

  ابدء، هذه القاعدة ميكن أن ترد ا على كل معطل؛ أياً كان تعطيله. الصفات فرع عن الكالم يف الذات
 ميكن أن - عز وجل -فكل من عطل صفة هللا ، أكثر أو أقل من هؤالء، األشعري، املعتزيل، باجلهمي

  .يرد عليه ذه القاعدة
ما معىن هذا الكالم؟ أنه يقال هلذا . أن الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات: قاعدة عقلية
سبحانه -ف اهللا ينفي أن يتص،  نفترض أن هذا املعطل الذي أمامنا أشعري-مثال-املعطل؛ الذي 

هل تثبت هللا ذات؟ فال بد أن : نقول له، طيب. أنا ال أثبت هللا صفة الغضب: فيقول،  بالغضب-وتعاىل
إن اهللا :  قال- عز وجل - نفى وجود اهللا - عز وجل -نعم؛ ألنه إذا نفى الذات عن اهللا . ها: يقول
، ال: فنقول. ال: سيقول، ه ذات مثل ذات املخلوق؟ املخلوق ل- عز وجل -هل ذات اهللا ، طيب. عدم

فإذا كان ذات الرب ال متاثل ذات املخلوق؛ فكذلك ، هذه الذات تغضب، كذلك صفة هذه الذات
الصفة اليت تتصف ا هذه الذات ال متاثل الصفة اليت لذات . غضب الرب ال مياثل غضب املخلوق

  .املخلوق

)١/٣٤٣(  

  

اجلهمي الذي : أكرب معطل، هلذا نرد ا على أكرب معطلهي قاعدة خمتصرة؛ لكنها من القوة مبكان؛ و
: وال ما تثبت هللا وجود؟ فال بد أن يقول، تثبت هللا وجود: نقول له، ينفي عن اهللا كل األمساء والصفات



عند ذلك ، أنه عدم: يف معىن.  ال وجود له- عز وجل -اهللا : أثبت هللا وجود؛ ألنه إذا قال. نعم
كذلك املخلوق : نقول، فإذا أثبت هللا وجود، من اإلميان إىل اإلحلاد، لكفرانتكص من اإلسالم إىل ا

. ال: هل وجود املخلوق مثل وجود اخلالق؟ سيقول. موجود وال ما موجود؟ قطعا املخلوق موجود
. كذلك بقية الصفات: نقول. دائم، أزيل، هو واجب الوجود، -سبحانه-وجود اخلالق وجود يليق به 

إذا كان وجود اخلالق ليس كوجود املخلوق فكذلك ،  وطبق عليها نفس القاعدةخذ أي صفة تعطلها
  .صفة اخلالق ليست كصفة املخلوق

  .حيتذى يف ذلك احلذو وأمثاله. أن الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات: يقول
 نثبت هذه حنن:  إمنا هو إثبات وجود ال إثبات كيفية-سبحانه-فإذا كان معلوما أن إثبات الباري 

؟ اهللا -عز وجل-كيفية وجود اهللا ،  ونثبت وجوده من غري أيش؟ تكييف- عز وجل -الصفة هللا 
  .كيفية هذه الصفة؟ اهللا أعلم. أعلم
لو كنا نثبت هذه . نعم. فكذلك إثبات صفاته إمنا هو إثبات وجود ال إثبات حتريف وتكييف: يقول

نثبت :  احملذور الذي يذهب إليه املعطلة؛ لكن حنن نقولالصفة على وفق املعىن الثابت للمخلوق يلزمنا
  .ال حندد،  ال نكيف-سبحانه وتعاىل-هللا هذه الصفة؛ لكن على وجه يليق به 

)١/٣٤٤(  

  

وما أشبهها؛ فإمنا هي صفات ، وبصر، ومسع، يد: فإذا قلنا: فقال، مث ضرب أمثلة على ما سبق تقريره
أم ، وهذا تأويل املعطلة على وجه العموم: القوة أو النعمة: معىن اليدإن : ولسنا نقول، أثبتها اهللا لنفسه

أو ، يأولوا بالقوة،  املتصف ا- عز وجل -يؤولون اليد اليت جاء ذكرها يف النصوص املنسوبة هللا 
أولوا السمع والبصر ، العلم كما أول ذلك املعتزلة: وال معىن السمع والبصر. أو القدرة، النعمة
إا جوارح كما يقول ذلك من؟ : وال نقول. أولوه بالعلم،  املوصوف به- عز وجل -ب هللا املنسو
  . كاليد الثابتة للمخلوق- عز وجل -يزعمون أن اليد الثابتة هللا ، املشبهة

إمنا وجب إثبات : ونقول، وأدوات الفعل، واألبصار اليت هي اجلوارح، واألمساع، وال نشبهها باأليدي
جاءت النصوص ، وحنن متعبدون مبا ورد به النص، لتوقيف ورد ا؛ ألن النص ورد االصفات؛ ألن ا

ملاذا؟ ألن اهللا نفى عن نفسه التشبيه؛ وهلذا ، وننفي عن اهللا التشبيه، فنحن نثبتها، بإثبات هذه الصفات
قول السلف يف وعلى هذا جرى ) ١(} لَيس كَمثْله شيٌء { ووجب نفي التشبيه عنه؛ ألن اهللا : قال

  .نعم. يف كل أحاديث الصفات: مبعىن، أحاديث الصفات
  كالم اخلطيب البغدادي يف إثبات الصفات

  متاثل كالم اخلطيب البغدادي مع كالم اخلطايب



  :-رمحه اهللا-قال 
  .أخرب فيها أن مذهب السلف على ذلك، وهكذا قال أبو بكر اخلطيب احلافظ يف رسالة له

  ــــــــــــ
__________  

  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(

)١/٣٤٥(  

  

، "التاريخ"صاحب ، املتوىف سنة أربعمائة وثالثة وستني، اللي هو أمحد بن علي البغدادي: اخلطيب. نعم
رمحه -وهو على مذهب السلف ، وله مؤلفات كثرية، "الرحلة يف طلب احلديث"و، "الفقيه واملتفقه"و
أورد ، قريب جدا مما ذكره املؤلف عن اخلطايب؛ بل إنه شبه متماثلوله كالم .  يف إثبات الصفات-اهللا

والكالم متماثل متاما مثل كالم . نعم". العلو للعلي الغفار"هذا الكالم عنه اإلمام الذهيب يف كتابه 
  .نعم. لوال التماثل ألوردته؛ لكن اختصارا للوقت نكتفي باإلشارة إليه: يعين، اخلطايب

   العلماء ملا ذكره اخلطّايبموافقة كالم كثري من
  :-رمحه اهللا-قال 

أيب بكر اإلمساعيلي، : مثل، وهذا الكالم الذي ذكره اخلطّايب قد نقل حنوا منه من العلماء ما ال حيصى
أيب عثمان : واإلمام حيىي بن عمار السجزي، شيخ شيخ اإلسالم أيب إمساعيل األنصاري اهلروي، ومثل

  .عمر بن عبد الرب النمري إمام املغرب، وغريهموأيب ، الصابوين شيخ اإلسالم
  ــــــــــــ

أو مضمونه ذكر عن ، ذكر عن غريه، هذا الكالم الذي ساقه املؤلف وأورده عن اإلمام اخلطايب. نعم
  .غريه من األئمة املتقدمني

 ثالمثائة املتوىف سنة، بأيب بكر اإلمساعيلي الذي هو أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي: ومثل لذلك الشيخ
  .وإحدى وسبعني

شيخ شيخ اإلسالم أيب ، املتوىف سنة أربعمائة واثنني وعشرين، وكذلك اإلمام حيىي بن عمار السجزي
الذي شرحه ابن القيم يف أيش؟ " منازل السائلني"صاحب كتاب ، إمساعيل األنصاري عبد اهللا بن حممد

  ".ذم الكالم"وصاحب كتاب ، "مدارج السالكني"يف 
املتوىف سنة أربعمائة وتسع ، يب عثمان الصابوين شيخ اإلسالم املعروف إمساعيل بن عبد الرمحنأ: ومثل

  ".عقيدة السلف أصحاب احلديث: "صاحب الرسالة اليت هي صغرية احلجم؛ لكن كبرية القدر، وأربعني
، "ملوطأالتمهيد يف شرح ا"وأيب عمر بن عبد الرب النمري الذي هو يوسف بن عبد اهللا صاحب : يقول



  .نعم. وغريهم، املتوىف سنة أربعمائة وثالثة وستني
  كالم أيب نعيم األصبهاين يف الصفات

)١/٣٤٦(  

  

  إثبات الصفات بال تكييف وال متثيل وال تشبيه
طريقتنا طريقة املتبعني للكتاب : يف أوهلا،  يف عقيدة له-"احللية"صاحب -وقال أبو نعيم األصبهاين 

  .والسنة وإمجاع األمة
 يف العرش واستواء اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -أنّ األحاديث اليت ثبتت عن النيب : فمما اعتقدوه: قال

ويثبتوا من غري تكييف وال متثيل وال تشبيه، وأن اهللا بائن من خلقه، واخللق بائنون منه، ال ، يقولون ا
  .ضه وخلقهوال ميتزج م، وهو مستو على عرشه يف مسائه دون أر، حيل فيهم

  ــــــــــــ
" احللية"صاحب الكتاب ، املتوىف سنة أربعمائة وثالثني، هذا الكالم أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا. نعم

؛ للرد على الصوفية؛ وذلك أن أبا نعيم ممن يعظمه أهل -هنا-املشهور؛ ولعل املؤلف أورد الكالم عنه 
ويقولون ، و؛ وذلك أن الصوفية ينفون عن اهللا العلوفأراد أن يرد عليهم بقوله يف مسألة العل، التصوف
  .-تعاىل اهللا عن ذلك علو كبريا-ممتزج باخللق ، حال، وأن اهللا خمتلط، باحللول
نقل ابن كثري عن ابن اجلوزي أن أبا نعيم كان مييل إىل مذهب األشعري : يف أوهلا، يف عقيدة له: يقول

 أيب احلسن األشعري؛ لكن إذا نظرنا إىل عقيدته اليت وذكر ابن عساكر أنه من أصحاب، يف االعتقاد
 ابن القيم؛ نالحظ أنه على عقيدة أهل -أيضا-نقلها شيخ اإلسالم وأوردها يف مواضع متعددة ونقلها 

ويوافق األشاعرة؛ وهلذا صنفه هؤالء ، فرمبا أنه كان مييل إىل تأويل بعض الصفات. السنة يف اجلملة
أن هذا القول : الشاهد.  كان يقول ذا القول يف أول حياته مث رجع عن ذلكورمبا أنه، ضمن األشاعرة

  .املنقول إلينا الذي بني أيدينا هو على مذهب أهل السنة واجلماعة
وهذا هو منهج . طريقتنا طريقة املتبعني للكتاب والسنة وإمجاع األمة: يف أوهلا، يف عقيدة له: يقول

  .اب والسنة على وفق مفهوم سلف األئمةأم يلتزمون الكت. السلف الصاحل

)١/٣٤٧(  

  

 يف العرش واستواء اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -أن األحاديث اليت ثبتت عن النيب : فمما اعتقدوه: قال
 من - عز وجل -يثبتون االستواء هللا : مبعىن. ويثبتوا من غري تكيف وال متثيل وال تشبيه، يقولون ا



  . كما يثبتها مجهور أهل السنةغري تشبيه وال تكييف
، ال حيل فيهم: وال ممتزج باخللق؛ وهلذا قال، ليس حبال: مبعىن. واخللق بائنون منه، وأن اهللا بائن من خلقه

 -رمحه اهللا-هذا تصريح من أيب نعيم . وهو مستو على عرشه يف مسائه دون أرضه وخلقه، وال ميتزج م
  .نعم. فة العلو؛ خالفا ملا يذهب إليه كثري من مدعي التصوفويف إثبات ص، يف إثبات صفة االستواء

  - عز وجل -إثبات صفة االستواء والعلو هللا 

)١/٣٤٨(  

  

وأمجعوا أنّ اهللا فوق : -تأليفه-" حمجة الواثقني ومدرجة الوامقني"وقال احلافظ أبو نعيم يف كتابه 
أنه بكل مكان خالفا ملا نزل ، ل اجلهميةمستو عليه، ال مستول عليه كما تقو، عالٍ على عرشه، مساواته
إِلَيه يصعد { ) ١(} ) ١٦(أَأَمنتم من في السماِء أَنْ يخِسف بِكُم الْأَرض فَإِذَا هي تمور { : يف كتابه

 هفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مشِ{ ، )٢(} الْكَلرلَى الْعع نمحى الروتله العرش ) ٣(} ) ٥( اس
وسع كُرسيه السماوات { : والكرسي الذي وسع السموات واألرض، وهو قوله تعاىل، املستوي عليه

 ضالْأَروكرسيه جسم، والسموات السبع واألراضون السبع عند الكرسي كحلقة يف أرض ) ٤(} و
يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بني خلقه، فالة، وليس كرسيه علمه كما قالت اجلهمية؛ بل 

 وأنه تعاىل وتقدس جييء يوم القيامة لفصل القضاء بني عباده - صلى اهللا عليه وسلم -كما قاله النيب 
تعاىل -وأنه ) ٥(} ) ٢٢(وجاَء ربك والْملَك صفا صفا { : واملالئكة صفا صفا، كما قال تعاىل

فيغفر ملن يشاء من مذنيب املوحدين، ويعذب من ، القيامة لفصل القضاء بني عباده جييء يوم -وتقدس
  ) .٦(} يغفر لمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء { : كما قال تعاىل، يشاء
" حمجة الواثقني ومدرجة الوامقني" ليورد نقل آخر عن أيب نعيم يف كتابه -رمحه اهللا-مث انتقل أيضا . نعم
  .وهذا الكتاب وهذه الرسالة ال تزال مفقودة،  احملبني-أي-

__________  
  .١٦:  سورة امللك آية -) ١(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٢(
  .٥:  سورة طه آية -) ٣(
  .٢٥٥:  سورة البقرة آية -) ٤(
  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ٥(
  .١٢٩:  سورة آل عمران آية -) ٦(

)١/٣٤٩(  



  

 تصريح منه يف إثبات -أيضا-وهذا . مستو عليه، عال على عرشه،  فوق مساواتهوأمجعوا أن اهللا: يقول
: اجلهمية يؤولون االستواء،  ال مستول عليه كما تقول اجلهمية- عز وجل -صفة االستواء والعلو هللا 

 فالبغدادي يف، وأنكر بعض األشاعرة هذا التأويل، باالستيالء؛ وهلذا تبعهم على هذا كثري من األشاعرة
رمحه -وهلذا خالفه . باالسيتالء؛ موافقة للمعتزلة: وتأول بعض أصحابنا االستواء: قال" أصول الدين"
  .وأول بتأويل آخر،  هذا التأويل-اهللا

  :ذكر شيخ اإلسالم أن اجلهمية ينقسمون إىل قسمني. إنه بكل مكان: كما تقول اجلهمية: يقول
  .ية والعباد منهموهذا يغلب على الصوف. قسم يرون أنه بكل مكان

ال هو فوق : فيقولون،  الوصفني املتقابلني- عز وجل -فينفون عن اهللا ، وقسم يذهب إىل النفي املطلق
  .وهذا فيه رفع للنقيضني. وال داخل العامل وال خارجه، وال ميني وال مشال، وال حتت
خالف ما ورد يف ، كانأن اجلهمية زعمت أن اهللا يف كل م: مبعىن. خالفا ملا نزل يف كتابه: يقول

  .النصوص
وسبق ) ١(} ) ١٦(أَأَمنتم من في السماِء أَنْ يخِسف بِكُم الْأَرض فَإِذَا هي تمور { : مث أورد األدلة

التصريح أن اهللا هذا يف ) ٢(} إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه ، { الكالم عليها باألمس
والكرسي الذي وسع ، له العرش املستوي عليه) ٣(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى ، { يف العلو

  ،السماوات واألرض
. جسم: وكرسيه) ٤(} وسع كُرسيه السماوات والْأَرض { : وهو قوله تعاىل، وسع السماوات واألرض

  .وأنه بني يدي العرش كاملرقاة كما ذكر ابن عباس، أنه جسم، يه الكالم عل-أيضا-وسبق 
__________  

  .١٦:  سورة امللك آية -) ١(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٢(
  .٥:  سورة طه آية -) ٣(
  .٢٥٥:  سورة البقرة آية -) ٤(

)١/٣٥٠(  

  

 -يث أيب ذر وهذا جاء يف حد. والسماوات السبع واألرضون السبع عند الكرسي كحلقة يف فالة
 صلى اهللا -فقال رسول اهللا ،  عن الكرسي- صلى اهللا عليه وسلم - أنه سأل النيب -رضي اهللا عنه 
ما السماوات واألرضون السبع عند الكرسي إال كحلقة ملقاة يف ..  والذي نفسي بيده-عليه وسلم 



وهو أصح عن ، وقوفاوإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على تلك احللقة وجاء م، أرض فالة
  .-كما ذكرنا باألمس-ابن عباس وأيب موسى 

بالعلم؛ بل يوضع كرسيه يوم : اجلهمية يؤولون الكرسي، وليس كرسيه وعلمه كما قالت اجلهمية
مبجموع ،  وهذا جاء يف حديث- صلى اهللا عليه وسلم -القيامة لفصل القضاء بني خلقه كما قاله النيب 

، -رمحه اهللا-وكما ذكره من املعاصرين الشيخ ناصر ،  كما ذكر الذهيب-إن شاء اهللا-طرقه صاحل 
 صلى اهللا -ملا رجعت مهاجرة احلبشة سأهلم النيب :  قال- رضي اهللا عنه -واحلديث جاء عن جابر 

بينما ، فتية منهم؟ بلى يا رسول اهللا: أو قال. بلى:  أخربوين عن أعجب ما رأيتم؟ فقالوا-عليه وسلم 
، فمرت بفىت منهم،  مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم حتمل على رأسها قلة من ماء..حنن جلوس

فلما ارتفعت التفتت ، فانكسرت قلتها، فخرت على ركبتيها، مث دفعها، فجعل إحدى يديه بني كتفيها
وتكلمت األيدي ، ومجع األولني واآلخرين، سوف تعلم يا غُدر إذا وضع اهللا الكرسي: فقالت، إليه
  .رجلواأل
كيف يقدس اهللا أمة ال .. صدقت.. صدقت: مث قال، أقرها على هذا الكالم: يقول رسول اهللا: قال

 -إثبات أن الكرسي يوضع يوم القيامة يء اهللا : فالشاهد من احلديث! يأخذ لضعيفهم من شديدهم؟
  . لفصل القضاء بني اخللق-عز وجل 

)١/٣٥١(  

  

كما قال ، واملالئكة صفا صفا،  القيامة لفصل القضاء بني عبادهوأنه تعاىل وتقدس جييء يوم: مث قال
-إثبات جميء الرب : فمن عقيدة أهل السنة) ١(} ) ٢٢(وجاَء ربك والْملَك صفا صفا { : تعاىل

 جييء يوم القيامة -تعاىل وتقدس-وأنه ، -سبحانه وتعاىل-؛ لكن على الوجه الالئق به -سبحانه وتعاىل
يغفر { : كما قال تعاىل، ويعذب من يشاء، فيغفر ملن يشاء من مذنب املوحدين،  القضاء بني عبادهلفصل

  .وباهللا التوفيق) ٢(} لمن يشاُء ويعذِّب من يشاُء 
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

  كالم العارف األصبهاين يف أمساء اهللا وصفاته
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :-رمحه اهللا تعاىل- املصنف قال
:  قال-شيخ الصوفية يف حدود املائة الرابعة يف بالده-وقال اإلمام العارف معمر بن أمحد األصبهاين 
وأمجع ما كان عليه أهل احلديث ، وموعظة من احلكمة، أحببت أن أوصي أصحايب بوصية من السنة

  .وأهل املعرفة والتصوف من املتقدمني واملتأخرين، واألثر



والكيف فيه ، واالستواء معقول. وأن اهللا استوى على عرشه بال كيف، وال تشبيه، وال تأويل: قال فيها
  .جمهول
 بائن من خلقه، واخللق منه بائنون، بال حلول وال ممازجة، وال اختالط وال مالصقة؛ - عز وجل -وأنه 

  .ألنه املنفرد البائن من اخللق، الواحد الغين عن اخللق
ويسخط، ويضحك، ويعجب، ،  مسيع، بصري، عليم، خبري، يتكلم، ويرضى- عز وجل - وأن اهللا

هل من داعٍ : ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، ويرتل كل ليلة إىل مساء الدنيا كيف يشاء، فيقول
ونزول الرب إىل . فأستجيب له؟ هل من مستغفرٍ فأغفر له؟ هل من تائبٍ فأتوب عليه؟ حىت يطلع الفجر

وسائر الصفوة . وال تشبيه، وال تأويل، فمن أنكر الرتول أو تأول فهو مبتدع ضال، السماء بال كيف
  .من العارفني على هذا

  ــــــــــــ
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
__________  

  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ١(
  .١٢٩:  سورة آل عمران آية -) ٢(

)١/٣٥٢(  

  

  .هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليموصلى ا، احلمد هللا رب العاملني
املتوىف سنة أربعمائة ، اإلمام العارف معمر بن أمحد األصفهاين:  هنا عمن وصفه-رمحه اهللا-ينقل املؤلف 
  .ومثانية عشر

  
فت الشيخ وكما أسل، شيخ الصوفية يف حدود املائة الرابعة يف بالده: يصف معمر بأنه: يقول الشيخ

 عن بعض األئمة املعظمني عند -وما سيأيت من النقول-فهنا ينقل ، حرص أن ينقل عن أئمة متعددين
فيقول اإلمام ، طائفة أهل التصوف؛ وذلك كي يرد على هذه الطائفة اليت تعتقد أن اهللا يف كل مكان

 كان عليه أهل وأمجع ما، وموعظة من احلكمة، أحببت أن أوصي أصحايب بوصية من السنة: معمر
  .وأهل املعرفة والتصوف من املتقدمني واملتأخرين، احلديث واألثر

والكيف فيه ، واالستواء معقول. وأن اهللا استوى على عرشه بال كيف وال تشبيه وال تأويل: قال فيها
 الذي سبق ذكره -هذا هو مذهب أهل السنة يف هذه الصفة؛ على حد قول اإلمام مالك. جمهول
فهذا تصريح من . والسؤال عنه بدعة، واإلميان به واجب، والكيف جمهول، الستواء معلوما: -مرارا



  .وأن اهللا عال على العرش، هذا اإلمام بإثبات صفة االستواء
وال اختالط وال ، بال حلول وال ممازجة، واخللق منه بائنون،  بائن من خلقه- عز وجل -وأنه : مث قال

  .وهذا املذهب ينتشر كثريا عند أهل التصوف، مالصقة؛ خالفا ملذهب احللولية

)١/٣٥٣(  

  

 عز -فاهللا . انفصل عنه: بان الشيء من الشيء، هي االنفصال: البينونة. منفصل: معىن بائنون مبعىن
- منفصلون عنه -أيضا-واخللق ، غري حال يف اخللق، غري ممتزج، منفصل عن اخللق:  بائن-وجل 

الواحد ، وال اختالط وال مالصقة؛ ألنه املنفرد البائن من خلقه، ازجة بال حلول وال مم-سبحانه وتعاىل
، ويضحك، ويسخط، ويرضى، يتكلم، عليم خبري،  مسيع بصري- عز وجل -وأن اهللا . الغين عن اخللق

 يتجلى للعباد - عز وجل -أن اهللا ، وهذا جاء يف أحاديث متعددة. ويتجلى لعباده يوم القيامة، ويعجب
ويرتل كل ليلة إىل مساء الدنيا كيف ، يتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا؛ وذلك يف اجلنة، يوم القيامة

ب بالكيفية اليت ال : مبعىن، كيف يشاء. أنه موصوف ذه الصفات اليت يتأوهلا املعطلة: مبعىن، يشاء
  .يعلمها البشر

 صلى اهللا عليه - النيب  الثابت يف الصحيحني عن-الذي سبق ذكره-هذا يف احلديث : فيقول: مث قال
هل من داع فأستجيب له؟ : فيقول،  أن اهللا يرتل إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر-وسلم 

هذا ال جيوز أن يتأول؛ : هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حىت يطلع الفجر وقلنا
أو يرتل أمره؛ ألن هذه األمور ال ،  التعطيلألن الذي يرتل ملك من املالئكة كما تأول ذلك بعض أهل

، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ واحلديث صريح: أا تقول، وال يعقل، جيوز
وأحرص اخللق على بيان احلق ،  هو أفصح اخللق- صلى اهللا عليه وسلم -النيب ، يرتل اهللا، يرتل ربنا
و يرتل ملك من املالئكة؛ لو كان يريد هذا املعىن الذي أراده أ، يرتل أمره: يستطيع أن يقول، لألمة

ففي كيفيه هذا الرتول ، دل على أن اهللا حقيقة يرتل. أو يرتل ربنا، يرتل اهللا: أولئك املعطلة؛ لكن ملا قال
  .اهللا أعلم

)١/٣٥٤(  

  

ملخلوق من ليس كرتول ا، ال يكيف وال يشبه: يعين. ونزول الرب إىل السماء بال كيف وال تشبيه
 عز -أما اهللا ، املخلوق إذا نزل من شيء إىل شيء صار هذا الشيء الذي نزل منه أعلى منه، املخلوق
. فهو العلي األعلى،  فإنه يرتل نزوال يليق جبالله وعظمته؛ ومع ذلك ال يعلوه شيء من خلقه-وجل 



 كما - عز وجل -ول نزول اهللا وال نأ،  برتول اخللق- عز وجل -ال نشبه نزول اهللا : يعين، وال تأويل
ورد ، من زعم أن اهللا ال يرتل: مبعىن، أو تأول فهو مبتدع ضال، فمن أنكر الرتول، أول ذلك املعطلة

،  أنه خرب آحاد؛ علما بأنه من األحاديث املتواترة-مثال-وداللة هذا احلديث؛ بناء على ، هذا احلديث
أو تعامل مع هذا ، ملاذا؟ ألنه فهم النص،  مبتدع ضالأنه: فحكمه. صرفه عن ظاهره: مبعىن، أو تأوله

، وال يف العقل، وليس له مسوغ ال يف الشرع، -رضي اهللا عنهم-النص على خالف ما فهمه الصحابة 
  .وال يف لغة العرب؛ أن يصرف هذا النص عن ظاهره

ليس أولئك ، املعتربوناألئمة ، سائر أئمة الصوفية: يعين. وسائر الصفوة من العارفني على هذا: مث قال
أولئك ، وكالسهرودي، وكابن سبعني، وكاحلالج، كابن عريب املكي الطائي، الذين أحدثوا هذه البدع

هؤالء ليسوا يف الواقع ممن يعنيهم أو ليس من النوع الذي ، الذين جاءوا لألمة بعقيدة احللول واالحتاد
لعارفني املتقدمني؛ الذين كانت التصوف عندهم ؛ إمنا يقصد بأئمة الصوفية ا-رمحه اهللا-يعنيهم معمر 

ومل ، كان التصوف أول ما ظهر يف أمره عبارة عن الزهد واالنقطاع عن الدنيا، عبارة عن أيش؟ الزهد
، عقيدة االحتاد، خيتلط باملفاهيم الفلسفية؛ إال يف وقت متأخر؛ وهلذا ظهر عند املتصوفة عقيدة احللول

  .نعم. هذه العقائد الفاسدة
  كالم الفضيل بن عياض يف أمساء اهللا وصفاته

)١/٣٥٥(  

  

حدثنا أبو بكر األثرم، ":السنة"وقال الشيخ اإلمام أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل يف كتاب 
مسعت إبراهيم بن األشعث، قال :  حدثنا الليث بن حيىي، قال-يعين العبادي-حدثنا إبراهيم بن احلارث 

ليس لنا أن نتوهم يف اهللا كيف : مسعت الفضيل بن عياض يقول:  قال-لفضيلوهو صاحب ا-أبو بكر 
لَم يلد ولَم يولَد ) ٢(اللَّه الصمد ) ١(قُلْ هو اللَّه أَحد { : هو؛ ألن اهللا تعاىل وصف نفسه بأبلغ فقال

  .ف به نفسه، فال صفةَ أبلغُ مما وص)١(} ) ٤(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد ) ٣(
الرتول، والضحك، وهذه املباهاة، وهذا اإلطالع، كما يشاء أن يرتل، وكما يشاء أن يباهي، : وكل هذا

أنا : فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟ فإذا قال اجلهمي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطَّلع
  .بل أومن برب يفعل ما يشاء: فقل. أكفر برب يزول عن مكانه

، ونقله شيخ اإلسالم بإسناده يف "خلق أفعال العباد"ا عن الفضيل مجاعة؛ منهم البخاري يف ونقل هذ
حدثنا أيب، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا حرمي بن علي ،حدثنا حيىي بن عمار:فقال، "الفاروق"كتابه 

  .وهانئ بن النضر عن الفضيل، البخاري
  ــــــــــــ



ألئمة الذين يعظمهم الصوفية؛ وهو اإلمام الفضيل بن عياض أبو  نقل عن إمام من ا-أيضا-وهذا . نعم
املتوىف سنة ، نقل عنه أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل، املتوىف سنة مائة ومثان وسبعني، علي

منه أجزاء ال زالت ، وهذا الكتاب طبع جزء منه؛ وال يزال، "السنة"ثالمثائة وإحدى عشرة يف كتابه 
  :الفضيليقول ، مفقودة

  
__________  

  .٤-١:  سورة اإلخالص آية -) ١(

)١/٣٥٦(  

  

اللَّه ) ١(قُلْ هو اللَّه أَحد { : فقال، ليس لنا أن نتوهم يف اهللا كيف هو؟ ألن اهللا تعاىل وصف نفسه فأبلغ
 دم٢(الص ( ولَدي لَمو دلي لَم)٣ ( دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو)ليس للمسلم أن يتوهم كيفية )١(} ) ٤ 

صفات اهللا هلا كيفية؛ لكن اهللا اعلم . نعم. ؛ ألن هذا مما استأثر اهللا بعلمه-عز وجل-صفات اهللا 
وساق على ذلك سورة ، أبلغ يف الوصف: مبعىن، ألن اهللا تعاىل وصف نفسه فأبلغ: يقول. بكيفيتها

  : ينقسم إىل قسمني- عز وجل - اإلخالص اليت تضمنت اإلثبات والنفي؛ وذلك أن وصف اهللا
، الرتول، الضحك، اإلرادة، العلم، القدرة، الكالم، البصر، كأن يوصف بالسمع، أن يوصف باإلثبات

  .هذه صفات ثبوتية. االستواء، ايء
لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا  { -النوم-كأن ينفى عنه صفة السنة ، بأن ينفى عنه صفات النقص، ويوصف بالنفي

ون صفة التعب، صفة الظلم) ٢(} م.  
  :والنفي، فسورة اإلخالص تضمنت اإلثبات

  .هذا صفة ثبوتية) ٣(} ) ١(قُلْ هو اللَّه أَحد { : فقوله سبحانه
 } دمالص هو : -كما ذكره بعض أهل العلم-والصمد معناه ،  صفة ثبوتية-أيضا-) ٤(} ) ٢(اللَّه

وكل . أو الباقي الدائم. أو السيد الذي كمل يف السؤدد. ال يشربو، أو ال يأكل. الذي ال جوف له
  .هذه املعاين تصلح أن تكون معىن للصمد

أو أن ،  أن يكون مولودا-سبحانه وتعاىل-هنا نفى عن نفسه ) ٥(} ) ٣(لَم يلد ولَم يولَد { : مث قال
  .-ه وتعاىلسبحان-واهللا هو الغين ، يلد؛ وذلك أن الوالدة تدل على احلاجة

  .ليس له مكافئ،  ليس هللا مثيل-أي-هذا نفي جممل ) ٦(} ) ٤(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد { 
__________  

  .٤-١:  سورة اإلخالص آية -) ١(



  .٢٥٥:  سورة البقرة آية -) ٢(
  .١:  سورة اإلخالص آية -) ٣(
  .٢:  سورة اإلخالص آية -) ٤(
  .٣:  سورة اإلخالص آية -) ٥(
  .٤:  سورة اإلخالص آية -) ٦(

)١/٣٥٧(  

  

. وما ميتنع عليه، فاهللا أعلم بنفسه؛ وهلذا هو أعلم مبا جيوز عليه. فال صفة أبلغ مما وصف به نفسه: يقول
ال جيوز أن يوصف اهللا ا؛ ألنه يلزم ويلزم ويلزم .. هذه الصفة: فنقول، فال جيوز أن نتحكم يف ذلك

، وما يلزم؛ وهلذا وصف نفسه ذه الصفات،  أعلم مبا جيوز عليه- عز وجل -اهللا . ال. كما قال املعطلة
  .ونفى عن نفسه هذه الصفة

وهذه املباهات اليت ، والضحك، الرتول، كل هذه الصفات اليت ثبتت: يعين. وكل هذا الرتول: يقول
 -يه وسلم  صلى اهللا عل-أن النيب ،  كما يف صحيح مسلم-رضي اهللا عنها-جاءت يف حديث عائشة 

، مث يباهي م املالئكة، وأنه ليدنو، ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبدا من النار من يوم عرفه: قال
: واملباهاة يف لغة العرب.  يباهي م املالئكة- عز وجل -أن اهللا : ماذا أراد هؤالء؟ فالشاهد: فيقول

  .هي املفاخرة
 - يف الصحيحني من حديث حاطب بن أيب بلتعة -أيضا-جاء وهذه املباهات واالطالع كما : مث قال

صلى -فماذا قال النيب . دعين أضرب عنقه؛ فقد نافق: فقال عمر: الذي فيه،  الطويل-رضي اهللا عنه 
اعملوا ما : فقال، ال يا عمر؛ إنه شهد بدرا؛ ولعل اهللا اطلع على أهل بدر: ؟ قال-اهللا عليه وسلم

كما أنه موصوف ، احلديث يدل على أن اهللا موصوف بأيش باالطالعفقد غفرت لكم هذا .. شئتم
  .ال نكيف وال نشبه، اطالعا يليق جبالله وعظمته، أيضا موصوف بأنه يطلع، بالضحك والرتول واملباهاة

: مبعىن. وكما يشاء أن يطلع، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يباهي، كما يشاء أن يرتل: يقول
  .ومىت شاء، كيف شاء، -سبحانه وتعاىل- به على الوجه الالئق

كيف يضحك؟ الضحك يلزم : ال يأتينا قائل ويقول: وكيف؟ يعين.. فليس لنا أن نتوهم كيف: مث قال
أثبت ما : نقول له. كيف يلزم؟ يلزم منه أن يكون شيء من اخللق أعلى منه، ويلزم منه كذا، منه كذا
أنت متعبد أن تثبت ما أثبته ، لست متعبد ذه االعتراضات . - عز وجل -ودع ما خفي إىل اهللا ، ثبت

  .اهللا لنفسه وأثبته له للرسول

)١/٣٥٨(  
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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  شرح الفتوى احلموية: الكتاب 
 د احملسن بن أمحد التوجيريمحد بن عب

؛ وهلذا رووا هذه األحاديث إىل -صلى اهللا عليه وسلم-أما ما مل يرد فأمسك كما أمسك أصحاب النيب 
كما هي ،  وتقبلوها دون أي اعتراض- صلى اهللا عليه وسلم -ومسعوها قبل ذلك من النيب ، األمة

أو أصول هذه العقائد من غري ، ه العقائدعند هؤالء الذين استقوا هذ، احلال عند هؤالء املتأخرين
ال جيوز أن . ال: يقول لك) ١(} ثُم استوى علَى الْعرشِ  { - عز وجل -يقول اهللا : تقول له، املسلمني

، ..أن يكون.. أن يكون، أن يكون اهللا متحيز، نصف اهللا باالستواء؛ ملاذا؟ ألنه يلزم أن يكون اهللا جسم
  اطلة؟أين هذه اللوازم الب

 يسمع -رضي اهللا عنه وأرضاه-أبو رزين  . - صلى اهللا عليه وسلم -مل يردها الصحابة على النيب 
مل يكن . وقرب ، يضحك ربنا لقنوت عباده: يقول،  يف احلديث احلسن- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

 -عز وجل  -كيف نصف اهللا :  ويقولون- صلى اهللا عليه وسلم -الصحابة يعترضوا على النيب 
أبو رزين ، سلموا. ال! ؟-كما قاله املتأخرون-أو خفة يف الروح ، خفة يف النفس: والضحك، بالضحك

فيقول ! يا رسول اهللا؟.. أو يضحك ربنا: هل اهللا فعال يوصف ذه الصفة؟ فيقول، فقط يريد أن يتأكد
لن نعدم من : ملتأخرون؟ قالهل قال ما قاله ا، ال حظ ماذا قال.  نعم- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

مث أثبت أن ، مل يعترض عليها، وأجراها على ظاهرها، رب يضحك خريا فهم هذه الصفة على ظاهرها
وهكذا املؤمن مع مثل هذه ،  الرمحة بالعباد- عز وجل -رمحة اهللا : من آثارها، هلذه الصفة آثار

  .النصوص
  .دم مع املعطلهذه قاعدة ميكن أن تستخ: فإذا قال اجلهمي: مث قال
ماذا يقصد هذا اجلهمي من . أنا أكفر برب يزول عن مكانه،  املعطل-أي-: فإذا قال اجلهمي: يقول

هذا ، ال حظ هذا اجلهمي. وحنو ذلك، وايء، كالرتول، هذا الكالم؟ نفي الصفات املتعلقة بالفعل
  كما قال، املعطل
  

__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(



)١/٣٥٩(  

  

ملا . املعطل جيمع بني التشبيه والتعطيل؛ وذلك أنه مل يعطل إال بعد أن شبه: -رمحه اهللا-شيخ اإلسالم 
هذا ، أول ما تبادر إىل ذهنه من ظاهر هذا النص التشبيه؛ انتقل إىل مرحلة أيش التعطيل، تبادر إىل ذهنه

ومسع قول ) ١(} ) ٢٢(ملَك صفا صفا وجاَء ربك والْ{ :  يقول- عز وجل -اجلهمي ملا مسع اهللا 
 يرتل ربنا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر ما الذي تبادر إىل ذهنه - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

  .وهذا عني التشبيه، واضح. أو جاء فقد زال عن مكانه، من ظاهر هذا النص؟ أنه إذا نزل
يقول . ال أثبت هللا صفة ايء، ذن ال أثبت هللا صفة الرتولإ. ال: قال، مث انتقل بعد ذلك إىل التعطيل

ماذا . أنا أكفر برب يزول عن مكانه: ميكن أن نرد على هذا؛ وهلذا جاء ذا الكالم املبهم: الفضيل
وجييء كما يشاء؛ لكن هل يتحرك من ، يرتل كما يشاء. وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء: قال؟ فقل له

أما نزول رب البشر ، وهذا جميء البشر، هذا نزول البشر. انه؟ اهللا أعلممكانه؟ هل يزول من مك
ليس هناك أدىن تشابه أو أدىن متاثل بني صفة املخلوق وصفة اخلالق؛ ألجل أن يرد إىل ، فيختلف متاما

: قل، أعكس عليه القضية: يعين. بل أؤمن برب يفعل ما يشاء: فقل: يقول. أذهاننا هذا املعىن الفاسد
. يرتل ربنا:  يثبت له نبيه ويقول- عز وجل - اهللا - عز وجل -تريد أن تتحكم يف صفات اهللا أنت 

  .ال يرتل: وأنت تقول
__________  

  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ١(

)١/٣٦٠(  

  

، حممد بن إمساعيل: اإلمام البخاري: منهم، مث ذكر أن هذا األثر نقله مجاعة عن الفضيل بن عياض
وأيضا نقله شيخ ، وهذا الكتاب طبع عدة طبعات، "خلق أفعال العباد"يف كتابه " الصحيح"صاحب 
وقلت ، "الفاروق"يف إسناده يف كتابه " منازل السائرين"صاحب ،  أبا إمساعيل اهلروي-يعين-اإلسالم 

 أنا: قول الفضيل. نعم. وينقل عنه األئمة كثريا،  مفقودا-أيضا-أن هذا الكتاب ال يزال : لكم باألمس
 مع أحد -أيضا-وهذا ما حصل . بل أؤمن برب يفعل ما يشاء: فقل. أكفر برب يزول عن مكانه

سبحان من ترته عن : وقال، ملا دخل يف جملس اخلليفة، وأظنه القاضي عبد اجلبار، القدرية النفاة
، ق أفعال العبادفهم أنه أراد ذه الكلمة نفي أن اهللا خيل،  االسفراييين-أظنه-ففهم منه اإلمام . الفحشاء

وحاسبه ، ؛ ألنه بزعمه أن اهللا إذا خلق فعل العبد-عز وجل-نفي عموم خلق اهللا ، نفي عموم مشيئة اهللا
  .سبحان من ترته عن الفحشاء: فقال، عليه؛ يكون ظامل له



سبحان من ال . سبحان من ال يقع يف ملكه إال ما يشاء: فقال، مباشرة رد عليه أبو إسحاق االسفراييين
أنه : مبعىن، أن العبد هو الذي خيلق فعل نفسه.. كأنك تريد أيها القدري: يعين، قع يف ملكه إال ما يشاءي

؛ ألنه على -عز وجل-ويقع يف ملك اهللا ما ال يريده اهللا ،  عليه- عز وجل -خيلق أمر ال يستطيع اهللا 
فغلبت أي ، راد كفر نفسهوالعبد أ،  ال يريد كفر الكافر- عز وجل -حد قول هذا القدري أن اهللا 

؛ وهلذا مباشرة -سبحانه وتعاىل-؟ غلبت إرادة العبد إرادة الرب -على حد قول القدري-اإلرادتني 
  .نعم. سبحان من ال يقع يف ملكه إال ما يشاء: رد عليه قال

  كالم عمرو بن عثمان املكي يف الصفات
  تهالتحذير من وسوسة الشيطان بالتشكيك يف توحيد اهللا أو صفا

)١/٣٦١(  

  

ما جييء به الشيطان : قال، "التعرف بأحوال العباد واملتعبدين: "وقال عمرو بن املكي يف كتابه الذي مساه
  .مث يف التوحيد، وطول األمل، وذكر أنه يوقعهم يف القنوط، مث يف الغرور. للتائبني
ل والتشبيه، أو باجلحد هلا أو يف صفات الرب بالتمثي، من أعظم ما يوسوس يف التوحيد بالتشكيك: فقال

  .والتعطيل
 أن كل ما تومهه قلبك، أو سنح يف جمارى -رمحك اهللا تعاىل-واعلم : قال بعد ذكر حديث الوسوسة

أو إشراق، أو مجال، أو شبح ماثل، ، أو اء، أو ضياء، فكرك، أو خطر يف معارضات قلبك من حسن
{ :  أعظم وأجل وأكرب؛ أال تسمع إىل قوله تعاىلفاهللا تعاىل بغري ذلك؛ بل هو تعاىل: أو شخص متمثل
وال ، وال نظري،  ال شبيه-أي-) ٢(} ) ٤(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد { : وقوله) ١(} لَيس كَمثْله شيٌء 

أو مل تعلم أنه تعاىل ملا جتلَّى للجبل تدكدك؛ لعظم هيبته، وشامخ سلطانه، فكما ال . وال مثل، مساوي
لى لشيء إال اندك، كذلك ال يتومهه أحد إال هلك، فَرد مبا بين اهللا يف كتابه من نفيه عن نفسه يتج

  .التشبيه واملثل والنظري والكفء
  
 من -أيضا-وهو ، املتوىف سنة مائتني وسبع وتسعني،  نقل عن عمرو بن عثمان املكي-أيضا-هذا . نعم

التعرف بأحوال : "يقول يف كتابه الذي مساه،  التصوفاألئمة الذين هلم مكانة وقدر عند عموم أهل
: قال: يقول،  ال يزال مفقودا؛ علما بأن بعض األئمة ينقل عنه-أيضا-وهذا الكتاب ، "العباد املتعبدين

ويتسلل منها الشيطان إىل نفوس ، يعين الطرق اليت يوسوس ا الشيطان. ما جييء به الشيطان للتائبني
  .التائبني

__________  



  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(
  .٤:  سورة اإلخالص آية -) ٢(

)١/٣٦٢(  

  

.  مث يف الغرور وطول األمل- عز وجل -وهو اليأس من رمحة اهللا : وذكر أنه يوقعهم يف القنوط: يقول
وهذا باب شر على اإلنسان؛ فإن ظفر بذلك؛ وإال ، أنه حياول أن يوقع هذا اإلنسان يف اليأس: مبعىن
،  إىل نقله إىل املقابل إىل الضالل اآلخر وهو أيش؟ الغرور؛ وهلذا املؤمن احلق بني هذين الطرفنيانتقل

والغرور داء؛ وهلذا صار املؤمن احلق يف ، اليأس داء. واليأس، الغرور: وحيذر هذين الداءين العضالني
 وهو يصف صفوة - وجل  عز-انظر إىل قول اهللا ، مسريه إىل اهللا والدار اآلخرة بني اخلوف والرجاء

وقال يف ، فهم متوسطون) ١(} تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا { : عباده
: ؛ وهلذا قال العلماء) ٢(} إِنهم كَانوا يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا رغَبا ورهبا { : وصف أنبيائه

  .والرجاء، بني اخلوف: جيب أن يكون املؤمن بني هذين األمرين
نصوص ،  استحضر نصوص الرجاء- عز وجل -إذا رأى من نفسه يأساً ونصباً يف عبادة اهللا ، كالطائر
أو دعته نفسه للوقوع يف معصية من ، وإذا رأى من نفسه ختاذال وتكاسال عن طاعات اهللا. الوعد
كذلك احلال يف قضية . نصوص الوعيد،  الكبار استحضر نصوص اخلوفأو يف كبرية من، املعاصي

ال ينظرون ، الشيطان يضل طائفة من الناس باليأس؛ وهلذا يغلب عليهم جانب الوعيد، اليأس والغرور
صلى اهللا عليه - إىل رمحته؛ وهلذا جاء عن النيب - عز وجل -إىل سعة مغفرة اهللا ، إىل نصوص الوعد

أنا عند حسن ظن : ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن بربه ويف احلديث اآلخر: ال أنه ق-وآله وسلم
  .فليظن يب ما شاء ، عبدي يب

  
__________  

  .١٦:  سورة السجدة آية -) ١(
  .٩٠:  سورة األنبياء آية -) ٢(

)١/٣٦٣(  

  

 يوقعهم الشيطان وهناك طائفة من بين آدم قد . - عز وجل -فاملؤمن مطلوب منه أن حيسن ظنه باهللا 
هنيئا ملن مل يعرف وال :  أنه قال-رمحه اهللا- داء؛ وهلذا جاء عن اإلمام أمحد -أيضا-وهذا ، يف الغرور



وددت أن الناس : اإلمام الشافعي يقول، وذلك خلشيته على نفسه من هذا الباب اخلطري. يعرف
فال يغتر املسلم ال بعبادة ،  أحدال يعرفين. استفادوا من العلم الذي عندي وأنا يف شعب من الشعاب

ال يغتر بعلمه إذا رأى كثرة ، ال يغتر بدعوته إذا رأى كثرة املستجيينب له، وال بعمل قدمه، أداها
وكم ، وداء عضال، فباب الغرور باب خطري. فتنة للتابع واملتبوع: -كما قال ابن عباس-األتباع؛ ألا 

بشيء من ،  بشيء من العلم-مثال-قد يوفق ، البابأرضى الشيطان طوائف من بين آدم من هذا 
يغتر مبا معه من هذه ، بشيء من الفصاحة؛ لكن يعود عليه ذلك وباال؛ ألنه يغتر مبا معه من العلم، الفهم
فيصري هذا سبب الحنرافه ،  ذا األمر- عز وجل -يديل على اهللا ، فنسأل اهللا السالمة، أو كذا، العبادة
  .وضالله

 أو حباهم بشيء من العلم؛ - عز وجل -ألة الغرور قد تردي كثريا بعض الذين آتاهم اهللا وغالبا مس
وأيضا ال حياول أن يعقل هذا ، فال حيكم هذا األمر بالعلم الشرعي الصحيح، مع ذكاء يف أول العمر

 وباال؛ فيعود عليه هذا الشيء، ومبطالعة سري العلماء املتقدمني، اجلموح عنده بالقرب من أهل العلم
-هناك من ألف كتاب اآلن ، هناك ممن برع يف أول حياته يف جانب العلم الشرعي، وهلذا كارهون

فعال كتاب إذا قرأته . قدم فالن مهره إىل اجلنة:  ملا ألفه قال بعض أهل العلم-الكتاب موجود ومتداول
بالنفس؛ وهلذا صارت ونظرت فيه كتبه بقلم سيال؛ لكنك تلحظ يف كتاباته األخرى جانب االعتزاز 

تنكر ملا ،  برمحته- عز وجل - اية مأساوية؛ إنْ مل يتداركه اهللا -نسأل اهللا السالمة-اية هذا الشخص
والسبب؟ ، ورأى أن ما كتبه يف أول حياته هو عني الضالل؛ علما أنه عني احلق، كتبه يف أول حياته

  .واالغترار بالنفس، الغرور

)١/٣٦٤(  

  

يف ،  وهو يف الرتع-والقصة معروفة مشهورة-ملا سأله ابنه عبد اهللا ، محد مع الشيطانوقصة اإلمام أ
أراد أن يوقعه يف الغرور ، ..بعد. ال.. بعد. ال: وهو يقول. فتين يا أمحد: سكرات املوت؛ ملا جاءه وقال

  .يف هذه اللحظة؛ لكن سلم اهللا اإلمام أمحد من ذلك
مث ينتقل بعد ذلك ، أو يف اليأس، لشيطان يوقع هذا املتعبد يف الغرورأن ا: مبعىن. مث يف التوحيد: يقول

  .-باب االعتقاد-يف هذا الباب اخلطري ، ليحاول أن يوسوس له يف التوحيد
من أعظم ما يوسوس يف : فمن أنواع هذه الوسوسة اليت يوسوس ا الشيطان على هؤالء املتعبدين يقول

أمور العقائد مبناها ، وأمور العقائد ال تقبل الشك. واالضطراب، الشك: مبعىن. التوحيد يف التشكيك
مل ، مل يشكوا) ١(} إِنما الْمؤمنونَ الَّذين َآمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا { : على أيش؟ على اليقني

 قد يتردد هل جيب الوضوء من ،قد يشك اإلنسان، الشك والتردد رمبا يقبل يف املسائل العملية. يترددوا



قد يتردد ويشك هل املبيت ليلة مزدلفة ركن من أركان ، أكل حلم جذور أو ال؟ وال يؤثر هذا على دينه
قد يشك هل هذا املال حرام أو حالل؟ هل ، احلج أو واجب من واجبات احلج؟ ال يؤثر هذا على دينه
؛ لكن يشك هل موسى نيب أو رجل صاحل؟ هذا هذا الطعام حالل أو حرام؟ ال يؤثر هذا على أصل دينه

يشك يف وجود اجلنة والنار أو ال؟ يشك يف عذاب ، كفر؛ إذا وصل إىل مرحلة الشك يف هذا األمر
  .القرب أو ال؟ يشك يف وجوب صرف العبادة هللا أو ال؟ ال

__________  
  .١٥:  سورة احلجرات آية -) ١(

)١/٣٦٥(  

  

، عقيدة. باب االعتقاد: د فيها من اليقني التام؛ وهلذا مسي هذا البابال ب، هذه األمور ال تقبل الشك
أمور . وعقدت النكاح، عقدت البيع: كقول القائل، مأخوذة من عقَد، ال بد فيها من اجلزم التام: يعين

. أمور العقيدة ال تقبل الشك والتردد، كذلك أمور العقيدة، أمور مبناها على اجلزم واالستيثاق، ال تقبل
وهذا ما أوقع ، يشككه يف توحيده، حياول أن يشككه يف عقيدته، فالشيطان يأيت لإلنسان من هذا الباب

  بعض من تعمق يف علم الكالم؛
أوقعهم الشيطان يف أيش؟ يف الشك واحلرية؛ وهلذا أخذنا أمثلة يف القسم األول لبعض أساطني علماء 

علم؛ ومع ذلك صرحوا أم مل يصلوا إىل اليقني الذي الذين بلغوا درجة عالية يف هذا ال، أهل الكالم
أهل : أكثر الناس شكاً عند املوت: الغزايل يقول. الغزايل، الشهرستاين، كالرازي، كانوا ينشدونه

  .الكالم
تشبيه صفات الرب بصفات اخللق ، أن التشبيه: مبعىن. أو يف صفات الرب بالتمثيل والتشبيه: مث يقول

  .فهذا نوع من اإلحلاد، مما ميليه الشيطان على ابن آدم،  الشيطانباب من أبواب وسوسة
. أو يف التعطيل، إما يف التشبيه: أن يأيت الشيطان إىل هذا اإلنسان فيوقعه: مبعىن. أو باجلحد هلا والتعطيل

  .وكالمها احنراف يف باب االعتقاد
 رضي اهللا -ديث أيب هريرة فقال بعدما ذكر حديث الوسوسة الذي جاء يف صحيح مسلم من ح: يقول
إنا جند يف أنفسنا ما .. يا رسول اهللا:  فقالوا- صلى اهللا عليه وسلم - أن أناساً جاءوا إىل النيب -عنه 

احلمد : فذاك صريح اإلميان ويف رواية: قال. نعم: وقد وجتموه؟ قالوا: قال. يتعاظم أحدنا أن يتكلم به
  .هللا الذي رد أمرهم إىل الوسوسة 

)١/٣٦٦(  

  



.. الحظ.  أن كل ما تومهه قلبك-رمحك اهللا تعاىل-واعلم : -بعد ذكر حديث الوسوسة-فقال : يقول
 أن الواحد - صلى اهللا عليه وسلم - جاءوا يشكون إىل النيب - صلى اهللا عليه وسلم -أصحاب النيب 

 -اآلن-فذكر ، منهم قد خيتلج يف قلبه ويف صدره ما إن خير من السماء أحب إليه من أن يتكلم به
  . بعض هذه الوساوس اليت ممكن أن يأيت الشيطان إىل اإلنسان ا-هنا-الشيخ 
. عرض يف فكرك، عرض يف جماري فكرك: أي. أو سنح يف جماري فكرك، أن كل ما تومهه قلبك: فقال

أو ، أو شبح مائل، أو مجال، أو إشراق، أو ضياء، أو اء، أو خطر يف معارضات قلبك من حسن
أو هذه هي ، كل هذه األمور لو جاء الشيطان ومثلها يف قلبك على أن هذا هو اهللا: يعين. ص متمثلشخ

  : يقول- عز وجل -صفة اهللا 
} لَيس كَمثْله شيٌء { : فاهللا تعاىل بغري ذلك؛ بل هو تعاىل أعظم وأجل وأكرب؛ أال تسمع إىل قوله تعاىل

   .- عز وجل -فاهللا ، مهما ختيلته يف عقلك،  متثلته يف نفسكمهما، مهما تصورته يف نفسك: مبعىن) ١(
__________  

  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(

)١/٣٦٧(  

  

فاهللا تعاىل بغري :  يقول- عز وجل -أو هذه هي صفة اهللا ، ومثلها يف قلبك على أن هذا هو اهللا: قال
مهما : مبعىن) ١(} لَيس كَمثْله شيٌء { : ذلك؛ بل هو تعاىل أعظم وأجل وأكرب؛ أال تسمع إىل قوله تعاىل

لَيس كَمثْله  { - عز وجل -فاهللا ، مهما ختيلته يف عقلك، مهما متثلته يف نفسك، تصورته يف نفسك
موجودات : -ذكرته أنا مرارا-وضرب شيخ اإلسالم مثاال لذلك ، ال ميكن أن مياثله شيء) ٢(} شيٌء 
 ذكر أن يف اجلنة لبنا - عز وجل - أار اجلنة اهللا - عز وجل -قات اهللا وهي خملوق من خملو، اجلن

العسل كعسل هو املوجود عندنا كمسمى عسل؛ ، االسم هو االسم. نعم. وعسال وماء وأارا وفاكهة
ال؛ وهلذا النيب : هل ميكن للعقل أن يتصور حقيقة ذلك؟ اجلواب، لكن حقيقة هذا العسل الذي يف اجلنة

اقرءوا ، وال خطر على قلب بشر، وال أذن مسعت، فيها ما ال عني رأت:  قال-هللا عليه وسلم  صلى ا-
مهما تصورت حقيقة نعيم اجلنة ال : يعىن) ٣(} فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ { : إن شئتم

  .-سبحانه وتعاىل- الظن بأيش؟ باخلالق إذا كان هذا خملوق مع خملوق فما، ميكن أن تصل إىل احلقيقة
ال . وال مثل، وال مساو، وال نظري، ال شبيه: أي) ٤(} ) ٤(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد { : وقوله: يقول

 عز - وكل هذه األمور نفاها اهللا - عز وجل -وال مساو هللا ، وال مثيل هللا، وال نظري باهللا، شبيه هللا
   .- عز وجل -لطريق على النفس أن تصل إىل أن تتصور حقيقة اهللا  عن نفسه؛ لقطع ا-وجل 

__________  



  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٢(
  .١٧:  سورة السجدة آية -) ٣(
  .٤:  سورة اإلخالص آية -) ٤(

)١/٣٦٨(  

  

أو مل : بقوله،  إىل حقيقة ذلكوال ميكن للنفوس أن تصل، أنه ال ميكن للعقل: مث ذكر دليال على ذلك
رب { : ملا قال، -عليه السالم- ملا جتلى للجبل تدكدك؛ وذلك يف قصة موسى -تعاىل-تعلم أن اهللا 

ا تانِي فَلَمرت فوفَس هكَانم قَرتاس لِ فَإِنبإِلَى الْج ظُرنِ انلَكانِي ورت قَالَ لَن كإِلَي ظُرأَرِنِي أَن هبلَّى رج
إذا كان هذا اجلبل بصالبته وقوته ما استطاع أن يصمد هللا ) ١(} للْجبلِ جعلَه دكا وخر موسى صعقًا 

أن يتصور حقيقة ، وال خليال املخلوق،  فما الظن ذا املخلوق؟ ال ميكن لعقل املخلوق- عز وجل -
فكما ال يتجلى لشيء إال اندك؛ كذلك ال ، امخ سلطانهوش، ؛ لعظم هيبته-سبحانه وتعاىل-هذا الرب 

 أن يتوهم - عز وجل -وأراد أن يتوهم صفات اهللا ، لو جاء اإلنسان: مبعىن. تومهه أحد إال هلك
ومن شبه ، ألنه شبه اخلالق باملخلوق: مبعىن، ؛ هللك-عز وجل- بصر اهللا - عز وجل -استواء اهللا 

  .أو املكلم، خياطب هذا املتكلم: يعىن، ا بني اهللافرد مب، اخلالق باملخلوق فقد هلك
إذا سنح يف : مبعىن. فرد مبا بني اهللا يف كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه واملثل والنظري والكفء: يقول

 التمثيل - عز وجل -عقلك هذا التشبيه؛ فمباشرة ارجع إىل هذه األدلة الصرحية النافية عن اهللا 
  .نعم. والتشبيه وحنو ذلك

  وجوب اإلميان بأمساء اهللا وصفاته كما وردت
،  يف كتابه-تبارك وتعاىل وتقدس-أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب ، وامتنعت منه، فإن اعتصمت به

أوجب لك ، أو وصفته، إذا كان موصوفا بكذا:  فقال لك- صلى اهللا عليه وسلم -وسنة رسوله حممد 
يد أن يستذلك ويغويك ويدخلك يف صفات امللحدين الزائغني فأكذبه؛ ألنه اللعني إمنا ير. التشبيه

  .-تعاىل-اجلاحدين لصفات الرب 
__________  

  .١٤٣:  سورة األعراف آية -) ١(

)١/٣٦٩(  

  



ومل يكن له ، ومل يولد، مل يلد، فرد صمد، ال كاآلحاد، -تعاىل-أن اهللا واحد : -رمحك اهللا تعاىل-فاعلم 
مل ، فكانت واقعة يف قدمي األزل بصدق احلقائق، صت له األمساء السنيةخل: إىل أن قال... كفوا أحد
، فكان هاديا سيهدي، -تبارك وتعاىل-أو امسا كان منه بريا ،  صفة كان منها خليا-تعاىل-يستحدث 

مل حيدث له االستواء إال وقد كان يف ، وفاعال سيفعل، وغافرا سيغفر، ورازقا سريزق، وخالقا سيخلق
وجاَء ربك والْملَك { : كذلك قال اهللا تعاىل، فهو يسمى به يف مجلة فعله، ون ذلك الفعلصفة أنه سيك
، وختلف الفعل لوقت ايء، فلم يستحدث االسم بايء، أنه سيجيء: فمعىن) ١(} ) ٢٢(صفا صفا 

بيه؛ ألن ذلك فعل ويكون ايء منه موجودا بصفة ال تالحقه الكيفية وال التش، فهو جائي سيجيء
فال تذهب يف أحد ، وتنقطع النفس عن إرادة الدخول يف حتصيل كيفية املعبود، فتحصر العقول، الربوبية
  .وال مشبها، ال معطال: اجلانبني

ال مباحثة التنفري وال ، وقف عند خربه لنفسه مسلما مستسلما مصدقا، وارض هللا مبا رضي به لنفسه
  .مناسبة التنقري

  
وعن أيب عبد اهللا ، ويف الذي يليه عن احلارث احملاسيب، ستالحظون يف هذا النقل.. كل حالعلى . نعم

 عدم الترابط الواضح بني العبارات؛ -أحيانا-ورمبا ، بن خفيف شيء من الغموض يف بعض العبارات
  .-رمحهم اهللا-وذلك أنه غلب على مثل هؤالء العبارات الصوفية 

. -تبارك وتعاىل وتقدس-أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب ،  منهوامتنعت، فإن اعتصمت به: يقول
  .وحاول أن يدخل عليك من هذا الباب، إن سلمت من التشبيه نقلك إىل املقابل إىل التعطيل: مبعىن

__________  
  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ١(

)١/٣٧٠(  

  

كما هي احلال : مبعىن. فأكذبه. هأوجب لك التشبي، أو وصفته، إذا كان موصوفا بكذا: فقال لك: يقول
خنشى أننا إذا وصفنا اهللا : املعطلة ملاذا نفوا عن اهللا هذه الصفات؟ ملاذا عطلوا؟ ألم قالوا، عند املعطلة
فهذا مدخل من مداخل . وقعنا يف التشبيه. نعم. أو بأن له يدين، أو بالرتول، أو بايء، باالستواء
مث نقلهم إىل التعطيل؛ حبجة اخلوف من الوقوع ، لتشبيه بادئ ذي بدءوحاول أن يوقعهم يف ا، الشيطان

فأثبت هللا ، رد إليه هذا االعتقاد الفاسد، ال تقبل منه هذا األمر: مبعىن. فأكذبه: يف التشبيه؛ وهلذا يقول
، وعند ذلك تسلم من التشبيه،  عن مماثلة املخلوقات- عز وجل -ونزه اهللا ، ما جيب له من الصفات

  .وحيفظك اهللا من وسوسة الشيطان، لم من التعطيلوتس



ويدخلك يف صفات امللحدين الزائغني ، ويغويك، فأكذبه؛ ألنه اللعني إمنا يريد أن يستذلك: يقول
  .يريد أن يوقعك يف جحد ما وصف اهللا به نفسه: يعين. اجلاحدين لصفات رب العاملني

أن نثبت له األحدية؛ لكن : مبعىن.  ال كاآلحاد-تعاىل-أن اهللا واحد : -رمحك اهللا تعاىل-فاعلم : مث قال
  .تفرده بذلك ليس كتفرد املخلوق بذلك

الحظ هذه الصفات ال يتصف ا املخلوق؛ : يعين. ومل يكن له كفوا أحد، ومل يولد، مل يلد، فرد صمد
 جيوز أن هذه ال، ومل يكن له كفوا أحد، ومل يولد، ومل يلد، وال صمد، ليس بفرد، وإن كان واحدا

  .وال متاثل أحدية املخلوق،  الئقة به سبحانه- عز وجل -فدل على أن أحدية اهللا ، يوصف ا املخلوق
  

وهو الضوء والنور؛ وهلذا قال : من السناء: السنية. خلصت له األمساء السنية: إىل أن قال: يقول
  ) .١(} ) ٤٣(يكَاد سنا برقه يذْهب بِالْأَبصارِ { : سبحانه

__________  
  .٤٣:  سورة النور آية -) ١(

)١/٣٧١(  

  

 له األمساء احلسىن اليت بلغت الغاية يف احلسن - عز وجل -ال شك أن اهللا . خلصت له األمساء السنية
أن : مبعىن ، واقعة يف قدمي األزل. -تبارك وتعاىل-فكانت واقعة يف قدمي األزل بصدق احلقائق . واجلمال

، -كما سيبينه-مل يتجرد عن هذه األمساء يف وقت من الوقات : يعين، ه األمساء منذ األزلاهللا متسم ذ
: ويقولون، سيورد املعتزلة: واضح؟ يعين، فاهللا بأمسائه وصفاته هو األول. ال، مث حدثت له هذه األمساء

هذه من .  القدميلزم منه تعدد. إذن، هل الصفات قدمية أو ليست بقدمية؟ وإذا كانت قدمية واهللا قدمي
فكانت واقعة يف قدمي : فيقول، أو اإلمام يريد أن يرد عليهم، املؤلف، الشبه الفاسدة اليت يوردوا

ال ميكن أن نتصور أن اهللا يف وقت من األوقات كان جمرد : مبعىن. فاهللا بأمسائه وصفاته هو األول، األزل
  .أو جمردا عن هذه الصفات، عن هذه األمساء
أنه كان خال من هذه : خليا: مبعىن. أو امسا كان منه بريا،  صفة كان منها خليا-تعاىل-مل يستحدث 

مل تكن له هذه ، أنه مل يكن متربي من هذه األمساء: مبعىن، وهو كمعىن خليا: يربأ، من برأ: وبريا. الصفة
رق بني الصفة أن ال نف، ال ميكن أن نتصور ذلك؛ بل اهللا. ال، األمساء والصفات يف وقت من األوقات

، وخالقاً سيخلق، فكان هاديا سيهدي. اهللا بأمسائه وصفاته هو األول: نقول، واملوصوف يف هذه املسألة
 متصف ذه الصفات أزال - عز وجل -أن اهللا : مبعىن. وفاعال سيفعل، وغافرا سيغفر، ورازقا سريزق

 رضي -ه خالق؛ وهلذا قال ابن عباس فاهللا موصوف بأن، وأبدا؛ سواء وجد املخلوق أو مل يوجد املخلوق



وكَانَ اللَّه عليما { : وعند قوله) ١(} ) ٩٦(وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما { :  يف قوله تعاىل-اهللا عنه 
  ،كان وال يزال عليما، كان عليما. كان ومل يزل وال يزال: قال) ٢(} ) ١٧(حكيما 

__________  
  .٩٦ : سورة النساء آية -) ١(
  .١٧:  سورة النساء آية -) ٢(

)١/٣٧٢(  

  

 يف كل -سبحانه وتعاىل-كذلك كونه خالق رازق فهو موصوف بذلك ، ولن يزل مستقبال، ومل يزل
  .وقت؛ سواء وجد هذا الشيء أو مل يوجد هذا الشيء

و يسمى فه، مل حيدث له االستواء إال وقد كان يف صفة أنه سيكون ذلك الفعل، وفاعال سيفعل: مث قال
أنه : مبعىن) ١(} ) ٢٢(وجاَء ربك والْملَك صفا صفا { : قال اهللا تعاىل، به يف مجلة فعله كذلك

 - عز وجل -أن اهللا : مبعىن، وختلف الفعل لوقت ايء، فلم يستحدث االسم بايء، سيجيء
وصف ) ٢(} وجاَء ربك { : انهفقوله سبح،  وإن كان هذا ايء مل يأت بعد-بايء-موصوف بذلك 

مىت ) ٣(} أَتى أَمر اللَّه فَلَا تستعجِلُوه { : سبحانه بايء؛ لتحقق وقوع هذا األمر؛ كقوله سبحانه
عندما يريد اإلنسان أن يعرب عن ، وعرب عنه بالفعل املاضي وهذا سائر يف لغة العرب. سيأتى؟ يوم القيامة

) ٤(} وجاَء ربك { :  ملا قال- عز وجل -فاهللا ، كن أن يستخدم الفعل املاضيفيم. نعم، أمر متحقق
ويكون ايء ، سيجيء، فهو جاء، -سبحانه وتعاىل-وهو سيأيت؛ فهذا لتحقق وقوع هذا الشيء منه 
ق به أن نثبت له صفة ايء على الوجه الالئ: مبعىن. منه موجوداً بصفة ال تالحقة الكيفية وال التشبيه

وتنقطع النفوس عن إرادة الدخول يف حتصيل كيفية ، فتحصر العقول، سبحانه؛ ألن ذلك فعل الربوبية
أن العقول مهما حاولت معرفة كيفية هذه الصفة فستعود على نفسها خاسئة أيش؟ وهي : مبعىن. املعبود
فكيف ميكن للعقل ، حييط ذه السماوات، فإذا كان البصر ال ميكن أن يدرك هذه السماوات. حسري

  !خالق اخللق؟، وللنفس أن تدرك حقيقة خالق السماوات واألرض
__________  

  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ١(
  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ٢(
  .١:  سورة النحل آية -) ٣(
  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ٤(

)١/٣٧٣(  



  

وال ، ال معطال:  تذهب يف أحد اجلانبنيفال، وتنقطع النفس عن إرادة الدخول يف حتصيل كيفية املعبود
: يف أحد هذين الضاللني، احذر أن يوقعك الشيطان يف أحد هذين الطريقني املنحرفني: مبعىن. مشبها
  .أو التشبيه، التعطيل
 - عز وجل -اهللا ، لست أعلم باهللا من اهللا: مبعىن. وارض هللا مبا رضي به لنفسه، وال مشبها، ال معطال

  .ونفى عن نفسه مشاة املخلوقات، وصف نفسه ذه الصفاتف، أعلم بنفسه
ال : مبعىن. وقف عند خربه لنفسه؛ مسلما مستسلما مصدقا بال مباحثة التنفري، فارض مبا رضي اهللا لنفسه
هذه هي احملك اليت يتضح فيها املؤمن من ، اإلميان ذه األمور الغيبية.. تفرق، وهذه حقيقة املؤمن

؛ مسلما مستسلما -كما قال املؤلف-أن اإلنسان يقف أمام هذه النصوص ، من املخالفاملؤمن ، امللحد
يقبل ذه ، ال يفرق بني نصوص العبادات ونصوص العقائد، أال يفرق: مبعىن. مصدقا بال مباحثة التنفري

 يفرق بني املتماثالت؛ كما هي احلال، ال يثبت هللا بعض الشيء وينفي عنه بعض الشيء، وحيرف تلك
اهللا املتسمي ، فهذا تفريق بني متماثالت، عند املعتزلة عندما أثبتوا هللا األمساء ونفوا عنه أيش؟ الصفات

وأيضا ال تكون حاله كحال األشاعرة الذين أثبتوا هللا بعض ، ذه األمساء هو املوصوف ذه الصفات
، قل أن جتمع بني املتماثالتفالذي يقتضيه الع، ففرقوا بني املتماثالت، الصفات ونفوا البعض اآلخر

  .وتفرق بني املتفرقات أو املتباينات
ملاذا كذا؟ وملاذا كذا؟ وكيف؟ إذا أثبتنا ، والبحث يف دقائق األمور، التفتيش: التنقري. وال مناسبة التنقري

  .نعم.. هللا االستواء كيف استوى؟ وإذا أثبتنا هللا الرتول كيف يرتل؟ ويلزم منه كذا
   اهللا لنفسهإثبات ما أثبته

)١/٣٧٤(  

  

ألمره املتجلي ، اجلائي قبل أن يكون جائيا، ال الشجرة.. أنا اهللا:  القائل-تبارك وتعاىل-فهو : إىل أن قال
املستوي على عرشه بعظمة ، وتفلج به على اجلاحدين حجتهم، فتبيض به وجوههم، ألوليائه يف امليعاد

فسمع موسى كالم ، وأراه من آياته، موسى تكليماالذي كلم ، -تبارك وتعاىل-جالله فوق كل مكان 
السميع ، والوارث خللقه، تقدس أن يكون كالمه خملوقا أو حمدثا أو مربوبا، اهللا؛ ألنه قربه جنيا

ونفخ فيه من روحه ، خلق آدم، يداه مبسوطتان ومها غري نعمته، الناظر بعينه إىل أجسادهم، ألصوام
، -تعاىل عن ذلك علوا كبريا-أو يالصق به ، أو ميازج جبسم، سمتعاىل وتقدس أن حيل جب، وهو أمره

النازل كل ليلة إىل مساء الدنيا؛ ليتقرب إليه خلقه ، الباسط يديه بالرمحة، العامل له العلم، الشائي له املشيئة
، عيدالبعيد يف علوه من كل مكان ب، القريب يف قربه من حبل الوريد، بالعبادة؛ ولريغبوا إليه بالوسيلة



  :إىل أن قال... وال يشفع يف الناس
 } هفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي ه{ : القائل) ١(} إِلَي ِسفخاِء أَنْ يمي السف نم متنأَأَم

 ورمت يفَإِذَا ه ضالْأَر ١٦(بِكُم (َاِء أمي السف نم متنأَم ا أَمباصح كُملَيلَ عسرنْ ي {)تعاىل وتقدس ) ٢
  .-جل عن ذلك علوا كبريا-أن يكون يف األرض كما يف السماء 

  ــــــــــــ
يف هذا رد على املعتزلة . ال الشجرة.. أنا اهللا:  القائل-تبارك وتعاىل-فهو : إىل أن قال: يقول. نعم

 أن اهللا خلق الكالم يف الشجرة عندما كلم موسى؛  الزاعمني- عز وجل -النافني لصفة الكالم هللا 
  :وذلك يف قوله سبحانه

  
__________  

  .١٠:  سورة فاطر آية -) ١(
  .١٧-١٦:  سورة امللك آية -) ٢(

)١/٣٧٥(  

  

 } ةرجالش نم كَةاربالْم ةقْعي الْبنِ فمالْأَي ادالْو ئاطش نم يودا ناها أَتفَلَم بر ا اللَّهي أَنى إِنوسا مأَنْ ي
 نيالَمبأنه ال ميكن ذلك؛ ألنه : زعموا أن اهللا خلق الكالم يف الشجرة؛ لكن يرد عليهم) ١(} ) ٣٠(الْع

  .، فهل ميكن للشجرة أن تقول هذا الكالم؟ ال ميكن..إين أنا ربك فاخلع.. إنين أنا اهللا: قال
ال أمره . سبق الكالم على ذلك أنه موصوف بايء. نعم. يكون جائيااجلائي قبل أن : يقول.. إذاً

، املعطلة -كما يزعم املعطلة-وليس أمره ، أن اهللا يتجلى لعباده: مبعىن. املتجلي ألوليائه يف امليعاد
 عباده -أي-فتبيض به وجوههم . أو جتلي ملك من املالئكة، جتلي األمر: يؤولون هذا التجلي بأنه

تبارك -فوق كل مكان ، املستوي على عرشه بعظمة جالله،  وتفلج به على اجلاحدين حجتهم،املؤمنني
كما هي احلال عند -أو قال باحللول واالحتاد ، ويف هذا رد على من نفى عن اهللا صفة العلو. -وتعاىل

  .-غالة املتصوفة
مل ، مسعه بصوت، ه مباشرةمسع: مبعىن. فسمع موسى كالم اهللا، وأراه من آياته، الذي كلم موسى تكليما

كما قال األشاعرة -ومل يفهمه موسى فهما دون أن يسمع كالمه ، ومل خيلق يف اهلواء، خيلق يف الشجرة
تقدس أن يكون كالمه .  وناداه-سبحانه وتعاىل-ناجاه ربه : يعين. ألنه قربه جنيا: يقول. -والكالبية

  .-جلهميةكما يزعم املعتزلة وا-خملوقا أو حمدثا أو مربوبا 



__________  
  .٣٠:  سورة القصص آية -) ١(

)١/٣٧٦(  

  

 -وليس بصفة من صفات اهللا ، الرب هو املالك،  أن يكون كالم اهللا مملوكا له-أي-أو مربوبا : قوله
. مربوبا: هذا معىن قوله، وليس خملوق مملوك هللا كسائر اململوكات، الكالم صفة هللا:  فيقول-عز وجل 

 إذا - عز وجل -؛ وذلك أن اهللا ) ١(} إِنا نحن نرِثُ الْأَرض ومن علَيها { : لقولهوالوارث خللقه؛ 
  .فكأنه هو الوارث هلذا امللك، فال أحد جييب) ٢(} لمنِ الْملْك الْيوم { : ونادى، أفىن العباد

فتثبت هللا . ر بعينه إىل أجسادهمالناظ. إثبات السمع هللا حقيقة: مبعىن. السميع ألصوام، الوارث خللقه
إن اهللا ال ينظر إىل صوركم :  قال- صلى اهللا عليه وسلم - صفة النظر؛ ملا ثبت أن النيب - عز وجل -

  .-وذكرنا األدلة على ذلك، كما ذكرنا باألمس-وال إىل أجسامكم أيضا إثبات العينني هللا 
 } انوطَتسبم اهدومها غري النعمة؛ وذلك أن املعطلة أولوا - عز وجل -هللا إثبات اليدين حقيقة ) ٣(} ي 

فهل يقول ، فال جيوز أن تؤول اليدان بذلك، أو القدرة،  بالنعمة- عز وجل -اليدين املنسوبتني هللا 
أو ، بنعميت: أي) ٤(} ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي  { - عز وجل -أن قول اهللا : عاقل
  . له قدرة- عز وجل -اهللا ، بقدريت
أن نسبة : وقلنا، وهذا سبق الكالم عليه باألمس. وهو أمره، ونفخ فيه من روحه، خلق آدم: مث قال

  .وبيت اهللا ) ٥(} ناقَةُ اللَّه { :  هذا من باب التشريف كما قال سبحانه- عز وجل -الروح هللا 
__________  

  .٤٠:  سورة مرمي آية -) ١(
  .١٦: غافر آية  سورة -) ٢(
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٣(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٤(
  .٧٣:  سورة األعراف آية -) ٥(

)١/٣٧٧(  

  

: واستدل النصارى مبثل هذه اآليات، ورمبا استدل احللولية. أو ميازج جبسم، تعاىل وتقدس أن حيل جبسم
أن اإلمام ابن القيم رد : وقلت لكم باألمس. اإللهفيه جزء من : فقالوا) ١(} ونفَخت فيه من روحي { 



  ".الروح"على ذلك ردا وافيا يف كتابه 
، أو ميازج هذه األجسام، أن يالصق ذه األجسام: مبعىن. -تعاىل عن ذلك علوا كبريا-أو يالصق به 

  .أو حيل ذه األجسام
، -املوصوف بالعلم-مل له العلم العا، -سبحانه وتعاىل-أي املوصوف باملشيئة -. الشائي له املشيئة

النازل كل ليلة إىل مساء الدنيا؛ ليتقرب إليه خلقه بالعبادة؛ ولريغبوا إليه بالوسيلة ، الباسط يديه بالرمحة
  أي يتقربوا إليه-

قضية مسألة ،  باألمس-أيضا-وتكلمنا على هذا . القريب يف قربه من حبل الوريد، -بأنواع القرب
أن الرأي الراجح الذي رجحه شيخ : خاص كما هي احلال يف املعية؟ وقلناوهل هو عام و، القرب
  .أن القرب مل يرد يف الكتاب وال يف السنة إال خاصا: اإلسالم

  :إىل أن قال... وال يشبه بالناس. ويف هذا رد على هؤالء احللولية. البعيد يف علوه عن كل مكان بعيد
 }بالطَّي مالْكَل دعصي هإِلَي هفَعري حاللُ الصمالْع{ : القائل) ٢(}  و ِسفخاِء أَنْ يمي السف نم متنأَأَم

 ورمت يفَإِذَا ه ضالْأَر ١٦(بِكُم ( اباصح كُملَيلَ عسراِء أَنْ يمي السف نم متنأَم أَم {)تعاىل وتقدس ) ٣
صرحية يف .. هذه األدلة: كأنه يقول. جل عن ذلك علوا كبريا، سماءأن يكون يف األرض كما يف ال
كما يزعم هؤالء -أنه بذاته يف األرض : وأنه ال جيوز أن يقول قائل، إثبات أن اهللا عال على اخللق

  .وباهللا التوفيق. -احللولية
  .وصلى اهللا على وسلم على نبينا حممد

__________  
  .٢٩:  سورة احلجر آية -) ١(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٢(
  .١٧-١٦:  سورة امللك آية -) ٣(

)١/٣٧٨(  

  

  كالم احلارث احملاسيب يف الصفات
  عدم دخول النسخ يف أمساء اهللا وصفاته

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .والصالة والسالم على رسول اهللا، احلمد هللا

  :-رمحه اهللا تعاىل-قال املصنف 
قال يف ، "فهم القرآن" بن إمساعيل بن أسد احملاسيب يف كتابه املسمى وقال اإلمام أبو عبد اهللا احلارث



ال حيل ألحد أن يعتقد أن مدح اهللا : قال. وأن النسخ ال جيوز يف األخبار: كالمه على الناسخ واملنسوخ
وكذلك ال جيوز إذا أخرب أن صفاته حسنة عليا : إىل أن قال... وأمسائه وصفاته جيوز أن ينسخ منها شيء

، بعد أن أخرب أنه عامل بالغيب، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب،  خيرب بعد ذلك أا دنية سفلىأن
وأنه ، وال الكالم كان منه، وال يتكلم، وال قدرة له، وال يسمع األصوات، وأنه ال يبصر ما قد كان

  .-جل وعال عن ذلك-حتت األرض ال على العرش 
  ــــــــــــ

  . الرحيمبسم اهللا الرمحن. نعم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد عليه وعلى آله ، احلمد هللا رب العاملني

  .وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم
املتوىف سنة مائتني ،  عن اإلمام أيب عبد اهللا احلارث به إمساعيل بن أسد احملاسيب-رمحه اهللا-ينقل املؤلف 
وكان يقول بقول ابن ، وهذا اإلمام قد دخل يف شيء من علم الكالم،  املشهوراإلمام، وثالثة وأربعني

  كالب يف
، إضافة لدخوله يف بعض مسائل التصوف؛ وهلذا هجره اإلمام أمحد، نفي الصفات االختيارية عن اهللا

  .فاهللا أعلم، أنه رجع عن رأي ابن كالب: ويقال
 وينفي - عز وجل -احملاسيب كان يثبت صفة العلو هللا وقد أورد املؤلف كالمه اآليت؛ ليبني أن احلارث 

فإيراده لكالم احلارث احملاسيب؛ ، -كما يزعم احللولية من أهل التصوف-أن يكون اهللا حاال يف اخللق 
وهو خيالفكم ، وتذهبون إىل أقواله، هذا إمام ممن تعظمونه: فيقول، ألجل أن يرد على هؤالء الصوفية

  :يقول. الرأي يف هذه املسألة

)١/٣٧٩(  

  

فيه بعض الغموض يف بعض عباراته؛ . نعم، وهذا الكتاب مطبوع". فهم القرآن"قال يف كتابه املسمى 
فأثر هذه ، ويف شيء من علم التصوف،  دخل يف شيء من علم الكالم-كما قلت لكم-ألن الرجل 
اخلرب . نعم، ز يف األخباروأن النسخ ال جيو، قال يف كالمه على الناسخ واملنسوخ: يقول، على عباراته

: فإذا قلت لكم، األمر أو النهي، ملاذا؟ ألنه يستلزم الكذب؛ خبالف اإلنشاء، اخلالص ال جيوز نسخه
نسخت كالمي . مل حيضر زيد البارحة: مث قلت لكم اليوم، هذا خرب وال إنشاء؟ خرب. حضر زيد البارحة

، فال جيوز نسخ األخبار؛ خبالف اإلنشاء،  املاضيةكأين كذبت يف املرة: يعين، فهذا يعترب كذب، السابق
مث بعد ،  الرابعة عصرا-مثال-أو إىل املسجد الساعة ، تذهب كل يوم إىل السوق: إذا قلت ألحدكم

. نسخت أمري السابق: أمل تأمرين سابقا أذهب يف هذا الوقت؟ فقلت له: قال. ال تذهب: مدة قلت له



  .يه الكذبوال يترتب عل، هذا جيوز فيه النسخ
 عز وجل -واهللا ، األخبار اخلالصة ال جيوز أن يدخلها النسخ؛ ولو دخلها النسخ لكان هذا كذبا.. إذاً
: يقول احلارث احملاسيب، أن نصوص العلو مل تنسخ، سيأيت مناسبة ذكر هذا الكالم.  مرته عن ذلك-

مل ،فهي خرب،  من باب اإلخبارأو من باب اإلنشاء؟، النصوص املثبتة لصفة العلو هي من باب اإلخبار
  .-إن شاء اهللا-وسيأيت الكالم ، وحنو ذلك، أو القرب، تنسخ بالنصوص املثبتة للمعية

ملاذا؟ ملاذا ال ، ال حيل ألحد أن يعتقد أن مدح اهللا وأمساءه وصفاته جيوز أن ينسخ منها شيء: قال: يقول
. وإنشاء، خرب: فالكالم ينقسم إىل، باب اخلربجيوز نسخ شيء من أمساء اهللا وصفاته وأفعاله؟ ألا من 

  كذلك التوحيد

)١/٣٨٠(  

  

فهذا من باب اخلرب أو من ،  إذا أمرنا بإخالص العبادة له- عز وجل -فاهللا . خرب، وإنشاء: ينقسم إىل
 وكما، فكما خيرب عن نفسه: أما اخلرب. أو إباحة، أو ي، أمر: واإلنشاء، باب اإلنشاء؟ من باب اإلنشاء

والرسل ، وكما خيرب عن أحوال األمم السابقة، وكما خيرب عن اليوم اآلخر، خيرب عن أمسائه وصفاته
  .هذا كله من باب اخلرب، السابقني
-ال جيوز أن يثبت له . إذا مدح اهللا نفسه بأمسائه وصفاته فال جيوز أن ينسخ من ذلك شيء: فيقول

ملاذا؟ ألنه من باب ، وينفي عنه صفة السمع،  هذا األمرمث يأيت فيما بعد وينسخ،  السمع-سبحانه وتعاىل
فال جيوز أن ، كذلك إذا أخرب أنه يتكلم. واهللا مرته عن الكذب، فلو نسخ ذلك لكان هذا كذبا، اخلرب

 - عز وجل -فنحن نالحظ أن اهللا ، يأيت فيما بعد خرب آخر وينسخ هذا اخلرب املتقدم؛ خبالف األوامر
  واضح؟، مث نسخها يف اآلخر، ول اإلسالمأمر ببعض األمور يف أ

، وكذلك ال جيوز إذا أخرب أن صفاته حسنة عليا أن خيرب بعد ذلك أا دنية سفلى: إىل أن قال: يقول
، أن هذا كله من باب اخلرب: مبعىن. فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخرب أنه عامل بالغيب

وال الكالم ، وال يتكلم، وال قدرة له، وال يسمع األصوات،  كانوأنه ال يبصر ما قد، وال يدخله النسخ
سيوضح هذا الكالم يف األسطر . -جل وعال عن ذلك-وأنه حتت األرض ال على العرش ، كان منه
  .نعم. القادمة

  نفي استئناف علمه تعاىل

)١/٣٨١(  

  



تلوت آية يف ظاهر تالوا فإن ، وما ال جيوز، وعلمت ما جيوز عليه النسخ، فإذا عرفت ذلك واستيقنته
وقال ) ١(} حتى إِذَا أَدركَه الْغرق قَالَ َآمنت { : حتسب أا ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون

قد تأول قوم أن اهللا تعاىل عىن أن ينجيه : وقال) ٢(} حتى نعلَم الْمجاهدين منكُم والصابِرِين { : تعاىل
{ : وقال، إمنا ذكر اهللا قوم فرعون يدخلون النار دونه: وقالوا،  النار؛ إذ قد آمن عند الغرقببدنه من

 ارالن مهدرذَابِ { : وقال) ٣(} فَأَووُء الْعنَ سوعربَِآلِ ف اقحوقال، ومل يقل بفرعون) ٤(} ) ٤٥(و :
وكذلك ) ٥(} ) ٢٥( اللَّه نكَالَ الَْآخرة والْأُولَى فَأَخذَه{ : وهكذا الكذب على اهللا؛ ألن اهللا تعاىل يقول

 - عز وجل -فأقر التالوة على استئناف العلم من اهللا ) ٦(} فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا { : قوله تعاىل
ده عن أن يستأنف علما بشيء؛ ألنه من ليس له علم مبا يريد أن يصنعه مل يقدر عليه أن يصنعه جن

  .ضرورة
  ــــــــــــ

عملت ما جيوز . عرفت أن النسخ ال يدخل باب األخبار: مبعىن. فإذا عرفت ذلك واستيقنته: يقول. نعم
فإن تلوت آية يف ظاهر تالوا حتسب أا ناسخة لبعض أخباره؛ كقوله عن ، وما ال جيوز، عليه النسخ

  .فرعون
__________  

  .٩٠:  سورة يونس آية -) ١(
  .٣١:  سورة حممد آية -) ٢(
  .٩٨:  سورة هود آية -) ٣(
  .٤٥:  سورة غافر آية -) ٤(
  .٢٥:  سورة النازعات آية -) ٥(
  .٣:  سورة العنكبوت آية -) ٦(

)١/٣٨٢(  

  

} حتى إِذَا أَدركَه الْغرق قَالَ َآمنت { :  وإخباره عن فرعون هو من باب اإلخبار- عز وجل -قول اهللا 
، هذا سيأيت الكالم عليه) ٢(} ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهدين منكُم والصابِرِين { : ال تعاىلوق) ١(

. وقد تأول قوم أن اهللا تعاىل عىن أن ينجيه ببدنه من النار؛ إذ قد آمن: قال، بدأ الكالم على اآلية األوىل
{ :  اليت أوردها املؤلف-مثال-كاآلية . نعم، ى الربوبيةوأنه ادع، هناك آيات ذكرت أن فرعون كفر
: إن هذه اآليات منسوخة بقوله سبحانه: فهل يقول قائل) ٣(} ) ٢٥(فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الَْآخرة والْأُولَى 

 } تنقَالَ َآم قرالْغ كَهرى إِذَا أَدتاملرجئة بعضهم يزعم أن أو حىت، أو غالة املرجئة، ؟ اجلهمية) ٤(} ح 



وألف ابن كمال باشا ، ومل يتوعد فرعون،  توعد آل فرعون- عز وجل -أن اهللا : وقالوا، فرعون مؤمن
 عز -ال ميكن أن حيصل النسخ يف أخبار اهللا : املؤلف يقول، يف هذا رسالة مستقلة؛ يف إميان فرعون

وحاق بَِآلِ فرعونَ سوُء الْعذَابِ { ) ٥(}  النار فَأَوردهم{ :  وهذه اآليات اليت ذكرها هؤالء-وجل 
فَالْيوم ننجيك { : أما قوله سبحانه، وأنه جنا من العذاب، ال يدل على أن فرعون آمن) ٦(} ) ٤٥(

 نِكدشككوا يف حقيقة وفاة : يعين، ذكر ابن كثري أن بين إسرائيل شكوا يف موت فرعون) ٧(} بِب
فأخرج هلم أو أمر البحر أن يقذف جبسد ،  أن يبني هلم حقيقة هذا األمر- عز وجل -فأراد اهللا ، فرعون

- أخربه - عز وجل -أما إميانه يف هذه اللحظة فاهللا ، هلك، تويف، روحه خالص، فرعون دون روحه
  .ليس هناك نسخ يف هذا اخلرب.. إذن،  أنه ال ينفعه هذا اإلميان-أخرب يف سورة يونس

__________  
  .٩٠:  سورة يونس آية -) ١(
  .٣١:  سورة حممد آية -) ٢(
  .٢٥:  سورة النازعات آية -) ٣(
  .٩٠:  سورة يونس آية -) ٤(
  .٩٨:  سورة هود آية -) ٥(
  .٤٥:  سورة غافر آية -) ٦(
  .٩٢:  سورة يونس آية -) ٧(

)١/٣٨٣(  

  

الشاهد من :  يعين- عز وجل -ت اهللا ما يتعلق بصفا، هذا هو الشاهد. وكذلك قوله تعاىل: مث قال
) ١(} فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا { : وكذلك قوله تعاىل: يقول، إيراد املؤلف لكالم احلارث احملاسيب

الكالم الذي سيأيت .  عن أن يستأنف علما بشيء- عز وجل -فأقر التالوة على استئناف العلم من اهللا 
وهذا مما ، وهذه من عبارات املتكلمني، ر ستالحظون فيه شيء من صعوبة العبارةسيأيت بعد أسط، اآلن

) ٢(} فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا { : اآلن ظاهر اآلية. -عفا اهللا عنا وعنه-وقع فيه احلارث احملاسيب 
أنه مل يكن عاملا يف : مبعىن،  مستأنف- عز وجل -أن ظاهر اآلية يدل على أن علم اهللا : احلارث يقول
؛ وهلذا جاء تكملة العبارة يف ) ٤(} الَّذين صدقُوا { مستقبال ) ٣(} فَلَيعلَمن اللَّه ، { الوقت املاضي

وكذب ، وصدق الصادقني، فظاهر التالوة على استئناف العلم من اهللا جبهاد ااهدين": فهم القرآن"
وال ميكن أن يكون اهللا عاملا ، يستحيل: احلارث يقول: مبعىن.  بشيءوجل اهللا أن يستأنف علما، الكاذبني

ال .. إذن، عامل مبا مضى وما سيأيت، وقد أخرب يف آيات أخرى أنه عامل بكل شيء، بشيء قد جهله سابقا



ألنه من ليس له علم : ما تأويل هذه اآلية؟ ما معىن هذه اآلية؟ يقول.. إذن، ميكن أن يكون هناك نسخ
،  متصف بالعلم السابق- عز وجل -اهللا : يقول. د أن يصنعه مل يقدر عليه أن يصنعه جنده ضرورةمبا يري

-الشيء الذي جتهله أنت ، وال ميكن أن خيلق أو يوجد شيئا إال وقد سبق به علمه؛ ألن الشيء اهول
، تابا متناسق املعايناآلن هل ميكن لإلنسان أن يؤلف ك، أو توجده،  ال ميكن أن تصنعه-وهللا املثل األعلى

  مترابط األلفاظ وهو ال جييد
__________  

  .٣:  سورة العنكبوت آية -) ١(
  .٣:  سورة العنكبوت آية -) ٢(
  .٣:  سورة العنكبوت آية -) ٣(
  .٣:  سورة العنكبوت آية -) ٤(

)١/٣٨٤(  

  

مث يكتبه ، ء املكتوبال بد أن يسبق ذلك العلم بالشي.. وال يعرف الكتابة؟ هل ميكن؟ إذن، الكتابة
ليس أنه علم بشيء مل : يعين، -هنا-فعلمه ليس مستأنف ،  أجل وأعلم- عز وجل -واهللا ، اإلنسان

  .نعم، يكن عاملا به سبحانه
  حىت نعلم ااهدين: بيان معىن قوله تعاىل

حتى نعلَم الْمجاهدين { : ا قولهوإمن: قال) ١(} ) ١٤(أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِري { : قال
 كُمنفيكون معلوما موجودا؛ ألنه ال جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من ، إمنا يريد حىت نراه) ٢(} م

وهذا ، فيعلم يف وقت واحد معدوما موجودا؛ وإن مل يكن، ويعلمه موجودا كان قد كان، قبل أن يكون
  .حمال

  ــــــــــــ
__________  

  .١٤:  سورة امللك آية -) ١(
  .٣١:  سورة حممد آية -) ٢(

)١/٣٨٥(  

  



هذا رد ) ١(} ) ١٤(أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِري  { - عز وجل -فقول اهللا : يقول. نعم
علم بالشيء إال هذا الوهم الذي يتومهه أو رمبا يتومهه بعض الناس أن اهللا ال ي، على هذا الوهم الفاسد

ال ميكن أن خيلق وهو ) ٢(} أَلَا يعلَم من خلَق { :  يرد عليه بقوله- عز وجل -اهللا : يقول، بعد وجوده
حتى نعلَم { : ما معىن قوله.. إذن، طيب. علمه سبحانه سبق اخللق.. إذن، ال يعلم هذا الشيء
 كُمنم ينداهجوهذا هو . إمنا يريد حىت نرى: و احلارث احملاسيب فسرها بقولهأ، املؤلف فسرها) ٣(} الْم

فأنا ، ؛ وذلك أن العلم يتعلق بالشيء املعدوم والشيء املوجود-رضي اهللا عنه-الذي فسره ابن عباس 
وإذا ،  موجود يف علمي-اآلن-هذا ،  سنجتمع يف هذا املسجد-بإذن اهللا- أعلم أن غدا -اآلن-

الرؤية ال تكون ، علم بشيء حمسوس وهو الشيء الواحد؛ خبالف الرؤية.  نعم،اجتمعنا بالغد فهذا علم
 حىت نرى ااهدين منكم؛ - عز وجل -إال يف الشيء املوجود ليس يف الشيء املعدوم؛ وهلذا مل يقل اهللا 

   نعلَمحتى{ : حىت نرى ااهدين؛ لتعلق هذا األمر فقط بالشيء املوجود احملسوس؛ لكن ملا قال: لو قال
  

__________  
  .١٤:  سورة امللك آية -) ١(
  .١٤:  سورة امللك آية -) ٢(
  .٣١:  سورة حممد آية -) ٣(

)١/٣٨٦(  

  

 ينداهجوبالشيء املوجود إذا ، دل هذا على أن علم اهللا كان يف الشيء املعدوم قبل أن يوجد) ١(} الْم
 حىت نرى فعال صدق -أي-حىت نعلم ااهدين : مبعىن، إمنا يريد حىت نرى. نعم: يقول. نعم، وجد

وأن أولئك هم املنافقون؛ ، يتبني أن هؤالء هم ااهدون حقا، هؤالء ااهدين؛ حىت يظهر صدق هؤالء
حتى نعلَم { : قال،  سبق علمه بذلك؛ وهلذا ابن جرير فسرها بتفسري آخر- عز وجل -وإال فاهللا 

 ينداهجاهدينحىت ) ٢(} الْمهل ،  قبل غزوة أحد- صلى اهللا عليه وسلم -الرسول . يعلم أوليائي ا
، ملا دعاهم إىل اخلروج لغزوة أحد نكص عبد اهللا بن أيب بثلث اجليش. ال: اجلواب. ظهر له املنافقون؟ ها

ى نعلَم حت{ فابن جرير فسره ذا التفسري ،  وأصحابه- صلى اهللا عليه وسلم -فظهر أهل النفاق للنيب 
 ينداهجاهدين حقا ويعلم املنافقني: أي) ٣(} الْمحىت يعلم أوليائي، ويعلم عباد اهللا املؤمنني ا.  

__________  
  .٣١:  سورة حممد آية -) ١(



  .٣١:  سورة حممد آية -) ٢(
  .٣١:  سورة حممد آية -) ٣(

)١/٣٨٧(  

  

ون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه فيكون معلوما موجودا؛ ألنه ال جائز أن يك: يقول
يستحيل : يعين. وهذا حمال، فيعلم يف وقت واحد معدوما موجودا؛ وإن مل يكن، موجودا كان قد كان

.. إذن،  الشيء الواحد يف آن واحد معدوم موجود؛ ألنه مجع بني النقيضني- عز وجل -أن يعلم اهللا 
وال يعين هذا أن اهللا علم بالشيء بعد أن مل ،  وجد علمه موجودامث ملا،  معدوما- عز وجل -علمه اهللا 

هذه من احملارات نرى اإلخوان رمبا يعين ثقل عليهم .. على كل. نعم، -سبحانه وتعاىل-يكن عاملا به 
دخوله يف مثل هذه ، هذه من األمور اليت أنكرها اإلمام أمحد على احلارث احملاسيب، فهم مثل هذا الكالم

العقلية الصرفة اليت األصل أن املسلم يف غىن عنها حقيقة؛ ولو كان املسلم حباجة ملثل هذا العلم املباحث 
،  عن هذا العلم- صلى اهللا عليه وسلم - فلما أعرض النيب - صلى اهللا عليه وسلم -لبني ذلك النيب 

لي املسلمون مبن دخل دل على أن الدخول يف هذا العلم ال فائدة فيه؛ لكن ملا ابت، وأعرض عنه الصحابة
  .اضطر أهل العلم أن يردوا عليهم، نعم، وهذه احملدثات، وجاءوا إىل الناس ذه البدع، يف هذا العلم

  اهللا تعاىل ال يستحدث مسعا أو بصرا حمدثا
) ١(} ) ١٥(إِنا معكُم مستمعونَ { : وكذلك قوله تعاىل: وذكر كالما يف هذا يف اإلرادة إىل أن قال

وقد ذهب قوم من أهل السنة أن هللا ، وال تكلف لسمع ما كان من قوهلم، أن حيدث له مسعا: ليس معناه
فذهبوا إىل أن ما يعقل من اخللق أنه حيدث منهم علم مسع ملا كان من قول؛ ألن ، استماعا حادثا يف ذاته

وقُلِ اعملُوا فَسيرى { : وكذلك قوله، املخلوق إذا مسع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت
 ولُهسرو لَكُممع ال يستحدث بصرا حمدثا يف ذاته؛ وإمنا حيدث الشيء فرياه مكونا كما مل ) ٢(} اللَّه

  .يعلم قبل كونه، يرتل
  ــــــــــــ

__________  
  .١٥:  سورة الشعراء آية -) ١(
  .١٠٥:  سورة التوبة آية -) ٢(

)١/٣٨٨(  

  



 - عز وجل - هل بصر اهللا - عز وجل -قضية هل مسع اهللا ، عبارات مستحدثة.. عباراتهذه ال. نعم
؟ وهل اهللا حمل احلوادث؟ كل هذا الكالم من بدع -عز وجل-يستلزم من إثباته حلول احلوادث هللا 

 ونثبت هللا الرؤية على الوجه، ونثبت هللا العلم، ونثبت هللا البصر، فنحن نثبت هللا السمع، أهل الكالم
اإلعراض عن مثل .. وال يلزم من ذلك أن يكون اهللا حمال للحوادث؛ وهلذا، -سبحانه وتعاىل-الالئق به 

وإثبات الرؤية هللا ، وإثبات البصر، فهو اآلن حياول أن يقرر أن إثبات السمع، هذه العبارات هو األوىل
:  املخلوق؛ وهلذا قال؛ خبالف-عز وجل- ال يلزم منها أن حيدث ذلك شيء يف ذات اهللا - عز وجل -

ما يعقل من املخلوق أنه حيدث منهم علم استماع ملا كان من قوله؛ ألن املخلوق إذا مسع : إىل أن قال
رمحهم -أن هذه من املسائل اليت أنكرها السلف : الشاهد، إىل آخر هذا الكالم... حدث له عقد فهم

 - صلى اهللا عليه وسلم -ومل يتكلم ا النيب ،  ا- عز وجل -هذه مسائل مل يتكلم اهللا : وقالوا، -اهللا
ومن أطلقها على اهللا ابتداء دخلنا معه يف االستفسار ، اإلعراض عنها.. فاألوىل، ومل يتكلم ا الصحابة

  عن مراده؛ وهلذا ال نطيل الكالم
ودي ومن كان عنده إشكال أنا موجود يف أي وقت أشرح له نفس العبارة؛ لكن ما ب، يف هذه األسطر

وأيضا يضيع علينا الوقت ، أن ندخل يف تفصيل هذه العبارات؛ رمبا بعض اإلخوان يصعب عليهم فهمها
، هذه األسطر القادمة: الشاهد من إيراد املؤلف يف النقل عن احلارث احملاسيب. نعم، يف أمر أهم من ذلك

  .نعم، دمةشيخ اإلسالم أورد هذا النقل عن احلارث احملاسيب؛ ألجل هذه األسطر القا
  عدم نسخ صفة العلو

)١/٣٨٩(  

  

الرحمن علَى الْعرشِ { : وقوله تعاىل) ١(} وهو الْقَاهر فَوق عباده { : وكذلك قوله تعاىل: إىل أن قال
كَلم الطَّيب إِلَيه يصعد الْ{ : وقوله تعاىل) ٣(} أَأَمنتم من في السماِء { : وقوله) ٢(} ) ٥(استوى 

 هفَعري حاللُ الصمالْع{ : وقال تعاىل) ٤(} و هإِلَي جرعي ضِ ثُماِء إِلَى الْأَرمالس نم رالْأَم ربدوقال ) ٥(} ي
وقال ) ٧(} افعك إِلَي إِني متوفِّيك ور{ : وقال لعيسى) ٦(} تعرج الْملَائكَةُ والروح إِلَيه { : تعاىل
وذكر ) ٩(} إِنَّ الَّذين عند ربك لَا يستكْبِرونَ عن عبادته { وقال ) ٨(} بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه { : تعاىل
  إىل طلبه حيث هو، أن لو كانوا آهلة البتغوا إىل ذي العرش سبيال، اآلهلة
 فوق العرش؛ لو كان هؤالء آهلة لراموا الوصول إىل - عز وجل -اهللا :  يعين- عز وجل -اهللا : حيث
   .- عز وجل -إىل اهللا ، العرش
: وقال تعاىل) ١٠(} ) ٤٢(قُلْ لَو كَانَ معه َآلهةٌ كَما يقُولُونَ إِذًا لَابتغوا إِلَى ذي الْعرشِ سبِيلًا { : فقال
  .كذلك قول. فلن ينسخ ذلك أبدا: قال أبو عبد اهللا) ١١(} ) ١(سبحِ اسم ربك الْأَعلَى { 



  ـــــــــــــــ
__________  

  .١٨:  سورة األنعام آية -) ١(
  .٥:  سورة طه آية -) ٢(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٣(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٤(
  .٥:  سورة السجدة آية -) ٥(
  .٤:  سورة املعارج آية -) ٦(
  .٥٥: آل عمران آية  سورة -) ٧(
  .١٥٨:  سورة النساء آية -) ٨(
  .٢٠٦:  سورة األعراف آية -) ٩(
  .٤٢:  سورة اإلسراء آية -) ١٠(
  .١:  سورة األعلى آية -) ١١(

)١/٣٩٠(  

  

 عز -هذه النصوص اليت أثبت ا احلارث احملاسيب صفة العلو هللا ، هذا هو الشاهد من إيراد املؤلف. نعم
الرحمن علَى { ) ١(} وهو الْقَاهر فَوق عباده { : هذه النصوص مرت معنا سابقاو،  حقيقة-وجل 

هذه نصوص صرحية ) ٣(} إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه { ) ٢(} ) ٥(الْعرشِ استوى 
 علو - عز وجل - األدلة الدالة على إثبات علو اهللا  وهذه من- عز وجل -يف إثبات صفة العلو هللا 

يقول ،  ذه األدلة-سبحانه وتعاىل-مجيع أنواع العلو ثابتة له ، وعلو القهر، وعلو القدر، الذات
فال ، اهللا أخرب عن نفسه أنه عال عن اخللق، فلن ينسخ ذلك أبدا؛ ألنه من باب أيش؟ اخلرب: احلارث

  .نعم.  اللي اآلن سيوردها املؤلف هل ميكن أن تنسخ ما سبق؟ الاآليات، طيب. ميكن أن ينسخ
  إثبات العلو ال يتعارض مع النصوص الدالة على القرب وحنوه

ونحن أَقْرب إِلَيه { : وقوله تعاىل) ٤(} وهو الَّذي في السماِء إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَه { : كذلك قوله تعاىل
وهو اللَّه في السماوات وفي الْأَرضِ يعلَم سركُم { : وقوله تعاىل) ٥(} ) ١٦(ورِيد من حبلِ الْ
 كُمرهج{ : وقوله تعاىل) ٦(} و مهابِعر وإِلَّا ه ى ثَلَاثَةوجن نكُونُ ما يفليس هذا بناسخ هلذا) ٧(} م ،

  .وال هذا ضد لذلك
  ــــــــــــ



__________  
  .١٨:  سورة األنعام آية -) ١(
  .٥:  سورة طه آية -) ٢(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٣(
  .٨٤:  سورة الزخرف آية -) ٤(
  .١٦:  سورة ق آية -) ٥(
  .٣:  سورة األنعام آية -) ٦(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٧(

)١/٣٩١(  

  

{ : وقوله سبحانه) ١(} سماِء إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَه وهو الَّذي في ال{ : هذه النصوص األخرية اليت. نعم
 رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنضِ { : وقوله جل وعز) ٢(} ) ١٦(وي الْأَرفو اتاومي السف اللَّه وهو

 كُمرهجو كُمرس لَمع{ : وقوله تعاىل) ٣(} ينكُونُ ما يم مهابِعر وإِلَّا ه ى ثَلَاثَةوجأو ، اآليات) ٤(}  ن
، وليست بضد،  أوردها-اآلن-هذه اآليات ليست بناسخة آليات ماذا؟ العلو السالفة الذكر اليت . اآلية
وهو الَّذي في السماِء إِلَه وفي { : ما معىن قوله سبحانه.. إذن، ليس هناك تعارض وال نسخ: يعين
  )٥(} لْأَرضِ ا
  

إاله . فهو مألوه، يأله، من أله": إاله: "املعبود يف األرض؛ ألن معىن، وهو املعبود يف السماء. ؟ أحسنت
 -أي-إاله ، والعرب تأيت باللفظ الذي على وزن فعال ويكون معناه على وزن مفعول، على وزن فعال

، مركوب: ومعناه، على وزن فعال، الذي يوضع على ظهر اجلمل" ركاب: "مثال ذلك، معبود، مألوه
املعبود املدعو يف السماوات ويف : أي) ٦(} وهو الَّذي في السماِء إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَه { : فمعىن اآلية
وهذا استدالل باطل؛ ، قد استدل احللولية ذه اآلية وأمثاهلا على أن اهللا حال يف كل مكان. األرض
أنه لو محلناه على هذا املعىن ألبطلنا : األمر الثاين. ية ال يدل على هذا املعىن الفاسدألن ظاهر اآل: أوال

  . على خلقه- عز وجل -أيش؟ عشرات؛ بل مئات األدلة الدالة على علو اهللا 
__________  

  .٨٤:  سورة الزخرف آية -) ١(
  .١٦:  سورة ق آية -) ٢(
  .٣:  سورة األنعام آية -) ٣(



)٤ (-٧: ادلة آية  سورة ا.  
  .٨٤:  سورة الزخرف آية -) ٥(
  .٨٤:  سورة الزخرف آية -) ٦(

)١/٣٩٢(  

  

-أن القرب ، هذا تقدم الكالم عليها مرارا) ١(} ) ١٦(ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد { : وقوله
-يف هذه اآلية قرب الرب  إىل أن القرب -أيضا- قرب املالئكة؛ ولعل احلارث احملاسيب مييل -هنا

  .-سبحانه وتعاىل
وهو { : أيضا كقوله) ٢(} وهو اللَّه في السماوات وفي الْأَرضِ يعلَم سركُم وجهركُم { : وقوله تعاىل

 اِء إِلَهمي السي فا { :  قولهوأما. نعم، أن اهللا هو املعبود يف السماوات ويف األرض: مبعىن) ٣(} الَّذم
 مهابِعر وإِلَّا ه ى ثَلَاثَةوجن نكُونُ ماية ، هذه مسألة املعية) ٤(} ي وسيتكلم عليها املؤلف استقالال يف

  .نعم، فنرجئ الكالم عليها هنا، الكتاب
  نفي حلول اهللا تعاىل بشيء من خلقه أو احتاده به

أو ينتقل فيها ، فيكون يف أسفل األشياء، اد الكون بذاتهأن اهللا أر: واعلم أن هذه اآليات ليس معناها
وقد نزع بذلك . -جل وعز عن ذلك-ويزول عنها عند فنائها ، ويتبعض فيها على قدرها، الستفاهلا

وال فرق بني ذلك ، فزعموا أن اهللا تعاىل يف كل شيء بنفسه كائنا كما هو يف العرش، بعض أهل الضالل
 بعد تثبيت ما جيوز عليه يف قوهلم ما نفوه؛ ألن كل من نثبت شيئا يف املانع مث مث أحالوا يف النفي، عندهم

مث ،  يف كل شيء بنفسه كائنا-تعاىل-أن اهللا ، واحتجوا ذه اآليات، نفاه بالقول مل يغن عنه نفيه بلسانه
  .ال كالشيء يف الشيء: فقالوا، نفوا معىن ما أثبتوه

  ــــــــــــ
__________  

  .١٦: ة ق آية  سور-) ١(
  .٣:  سورة األنعام آية -) ٢(
  .٨٤:  سورة الزخرف آية -) ٣(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٤(

)١/٣٩٣(  

  



أن اهللا أراد ا أن ذاته يف أسفل األشياء : فهذه اآليات ليس معناها كما ذهب إليه احللولية: يقول. نعم
إذا انتقلت من أعلى إىل أسفل فهو ينتقل؛ ألنه :  مبعىن،أو أنه يتنقل فيها الستفاهلا، -تعاىل اهللا عن ذلك-

تعاىل اهللا عن -فهو يتبعض بأبعاضها ، أو هذه املخلوقات أبعاض، أن هؤالء: مبعىن، أو يتبعض، حال فيها
أا إذا فنيت انتقل منها : مبعىن، ويزول عنها عند فنائها، ويتبعض فيها على أقدارها، -ذلك علوا كبريا
والصوفية ، حلولية اجلهمية: املراد م. وقد نزغ بذلك بعض أهل الضالل، -جل وعز-إىل شيء آخر 

، ابن سبعني: -أيضا-وممن ذهب إىل ذلك ، "فتوحاته املكية"و، "فصوص ابن عريب"كما جاء ذلك يف 
، اما يف اجلبة إال أن: وغريهم من أرباب أهل احللول واالحتاد؛ وهلذا يروى عن بعضهم أنه قال، واحلالج

. فاعبدون.. ال إله إال أنا: وقال، والتفت أحدهم إىل تالميذه. -تعاىل اهللا عن ذلك-وما يف اجلبة إال اهللا 
ليس هناك : ؛ ألنه يزعم أن اهللا حال يف ذاته؛ وهلذا يقول شيخ اإلسالم-تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا-

أو هذا االعتقاد يلزم ، ؛ ألن هذا الكالموال إحلاد أعظم من هذا اإلحلاد، مثة كفر أعظم من هذا الكفر
فكل ما عبد من دون اهللا فهو عبادة هللا على حد قول ، أنه ليس هناك مثة شرك على وجه األرض.. عليه
  الذين عبدوا، الذين عبدوا األصنام، ما عبدوا إال اهللا: فالذين عبدوا العجل قالوا، هؤالء
وأي شرك أعظم من هذا ، والذين عبدوا األحجار، شجارالذين عبدوا األ، الذين عبدوا املسيح، عزير

-وقد نزغ بذلك بعض أهل الضالل فزعموا أن اهللا : الشرك؟ وأي كفر أعظم من هذا الكفر؟ يقول
يف هذا ، يزعمون أن اهللا فوق العرش ويف كل مكان.  يف كل شيء بنفسه كائنا كما هو يف العرش-تعاىل

  .-تعاىل اهللا عن ذلك-؛ حىت يف احلشوش - سيأيتكما-يف السيارة ، يف السوق، املسجد

)١/٣٩٤(  

  

مث أحالوا . أو يف أسفل األشياء، كونه فوق العرش، ما فيه فرق: يعىن. وال فرق بني ذلك عندهم: يقول
أن : فقالوا، أم أرادوا أن يلبسوا على الناس: مبعىن، يف النفي بعد تثبيت ما جيوز عليه يف قوهلم ما نفوه

أيش الكالم ده؟ من كان يف الشيء فهو مثل هذا ، كل شيء؛ لكن ليس كالشيء يف الشيءاهللا يف 
أرادوا أن يدفعوا أو يلبسوا على الناس بأقواهلم؛ لكن معىن : يعين. أحالوه بألفاظهم: الشيء؛ وهلذا قال

يغن عنه نفيه مث نفاه بالقول مل ، كالمهم يؤدي إىل هذا الشيء الفاسد؛ ألن كل من يثبت شيئا يف املعىن
  .بلسانه؛ ألن املقصود واملراد املعىن وال اللفظ؟ املعىن الذي يؤدي إليه هذا اللفظ

 يف خلقه ذه اآليات - عز وجل - احتجوا على حلول اهللا -أي-واحتجوا ذه اآليات : يقول
مث نفوا ، كائنا -تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا- بذاته -أي-أن اهللا تعاىل يف كل شيء بنفسه ، السابقة

، هذا أمر حمال: يعين، فأحالوا": فهم القرآن"ال كالشيء يف الشيء؛ وهلذا قال يف : فقالوا، معىن ما أثبتوا
ألن ما : إذا أثبت أن الشي يف الشيء فقد جعلت هذا الشيء كهذا الشيء وال ال؟ وهلذا قال، ال ميكن



  .نعم. وإن نفوه بألسنتهم، كان يف األشياء فهو كالشيء
  فسريى اهللا: حىت نعلم، وقوله: بيان معىن قوله

: فإمنا معناه) ٣(} ) ١٥(إِنا معكُم مستمعونَ { و ) ٢(} فَسيرى اللَّه { و ) ١(} حتى نعلَم { : أما قوله
وال ، ال على استحداث علم، ويبصره مبصرا، ويسمعه مسموعا، حىت يكون املوجود فيعلمه موجودا

  .ال بصرو، مسع
  ــــــــــــ

__________  
  .٣١:  سورة حممد آية -) ١(
  .١٠٥:  سورة التوبة آية -) ٢(
  .١٥:  سورة الشعراء آية -) ٣(

)١/٣٩٥(  

  

أو ال يستحدث بصر؟ ،  يستحدث بصر- عز وجل -هل اهللا ، وهذا األوىل ترك مثل هذه املسائل. نعم
إذا وجدت األشياء . نعم،  ويعلم ما كان وما يكون،ويرى، أن اهللا يسمع، حنن نعتقد كما جاء النص

كيف يسمعها؟ وكيف يراها؟ ، -سبحانه وتعاىل-أو حدثت األصوات مسعها ، وإذا تكلم املتكلم، رآها
، قضية حيدث أو ال حيدث هذا أمره إىل اهللا، نثبت وال نكيف. ماذا نقول؟ اهللا أعلم، وكيف يعلمها؟ ها

ومساع املخلوق للشيء ، إذا كان رؤية املخلوق للشيء، ة املخلوقني مرته عن مشا- عز وجل -واهللا 
وعلمه ، ورؤيته،  فسمعه- عز وجل -أما اهللا ، حيدث له هذا األمر شيء جديد هذا بالنسبة للمخلوق

  .نعم،  على الوجه الذي أراد-سبحانه وتعاىل-الئق به 
   على عرشه بائن من خلقه- عز وجل -إثبات أن اهللا 

)١/٣٩٦(  

  

علَى الْعرشِ استوى { : وأما قوله، إذا جاء وقت الكون املراد فيه) ١(} وإِذَا أَردنا { : وأما قوله تعاىل
)٢(} ) ٥ ( } هادبع قفَو رالْقَاه وهو {)٣ ( } ضالْأَر بِكُم ِسفخاِء أَنْ يمي السف نم متنأَأَم {)٤ ( }

غتبِيلًا إِذًا لَابشِ سري الْعا إِلَى ذفهذا وغريه مثل قوله) ٥(} ) ٤٢(و : } هإِلَي وحالركَةُ ولَائالْم جرعت {
)٦ ( } هفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي هإِلَي {)فوق ، يوجب أنه فوق العرش، هذا منقطع) ٧

ال خيفى عليه منهم خافية؛ ألنه أبان يف هذه اآليات أن ذاته ، لدخول يف خلقهمرته عن ا، األشياء كلها



والعرش فوق السماء؛ ، فوق العرش: يعين) ٨(} أَأَمنتم من في السماِء { : بنفسه فوق عباده؛ ألنه قال
 في الْأَرضِ فَِسيحوا{ : قال، وقد قال مثل ذلك، ألن من قد كان فوق كل شيء على السماء يف السماء

} ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ { : وكذلك قوله، ال يريد الدخول يف جوفها، على األرض: يعين) ٩(} 
  .عليها، فوقها: يعين) ١٠(

__________  
  .١٦:  سورة اإلسراء آية -) ١(
  .٥:  سورة طه آية -) ٢(
  .١٨:  سورة األنعام آية -) ٣(
  .١٦: آية  سورة امللك -) ٤(
  .٤٢:  سورة اإلسراء آية -) ٥(
  .٤:  سورة املعارج آية -) ٦(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٧(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٨(
  .٢:  سورة التوبة آية -) ٩(
  .٧١:  سورة طه آية -) ١٠(

)١/٣٩٧(  

  

{ ) ١(} اهر فَوق عباده وهو الْقَ{ : هذه اآليات اليت ذكرها احلارث احملاسيب على العرش.. إذاً. نعم
يوجب : كلها أدلة صرحية يف إثبات أن اهللا عال بذاته على خلقه؛ وهلذا قال) ٢(} أَأَمنتم من في السماِء 

هو . نعم. ال خيفى عليه منهم خافية، مرته عن الدخول يف خلقه، فوق األشياء كلها، أنه فوق العرش
؛ ألنه أبان يف هذه اآليات أن ذاته بنفسه -سبحانه وتعاىل-عامل م ، يهمعال عن اخللق؛ لكنه مطلع عل

عال على خلقه؛ خالفا حللولية ،  أن اهللا بذاته-رمحه اهللا-وهذا تصريح من احلارث احملاسيب . فوق عباده
أَأَمنتم من في  { ،فوق العرش: يعين) ٣(} أَأَمنتم من في السماِء { : ومن حنا حنوهم؛ ألنه قال، الصوفية
،  أخرب أنه مستو على العرش- عز وجل -على العرش؛ ألن اهللا ، على السماء: أي) ٤(} السماِء 

هو . وقد قال مثل ذلك، والعرش فوق السماء؛ ألنه من قد كان فوق كل شيء على السماء يف السماء
وتكلمنا -كما تومهه بعض أهل البدع ، ت ال تدل على أن اهللا داخل السماوا-هنا-" يف"يبني أن معىن 
أأمنتم من على : معناها) ٥(} أَأَمنتم من في السماِء  { - عز وجل -أن قول اهللا ، -على هذا سابقا

  .اللغة العربية ال تقتضي غري هذين املعنيني يف هذه اآلية. واضح؟ أو أأمنتم من يف العلو، السماء



  
__________  

  .١٨: نعام آية  سورة األ-) ١(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٢(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٣(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٤(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٥(

)١/٣٩٨(  

  

 -أيضا-ومنه ، على األرض: يعين) ١(} فَِسيحوا في الْأَرضِ { : كقوله تعاىل، وضرب على ذلك أمثلة
{ : وكذلك قوله، يتيهون على األرض: أي) ٢(} تيهونَ في الْأَرضِ ي{ : -سبحانه تعاىل-قوله اهللا 

  .نعم. عليها، فوقها: يعين) ٣(} ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ 
  على ذلك العلو..." أأمنتم من يف السماء: "داللة قوله

فلم ، ومل يصل) ٥(}  يخِسف بِكُم الْأَرض أَنْ{ : مث فصل فقال) ٤(} أَأَمنتم من في السماِء { : وقال
مث استأنف التخويف باخلسف؛ إال أنه على ) ٦(} من في السماِء { : يكن لذلك معىن؛ إذ فصل بقوله

  .عرشه فوق السماء
  ــــــــــــ

أَمنتم من في أَ{ :  فائدة-هنا-لو كان يف السماء واألرض ملا كان لتمييز كونه يف السماء : يعين.. وهلذا
 ضالْأَر بِكُم ِسفخاِء أَنْ يمعز وجل -واهللا ، والسماء شيء آخر، أن األرض شيء: مبعىن) ٧(} الس 

  .نعم،  على السماء؛ وهلذا هو يهدد وخيوف العباد أن خيسف م األرض-
  على ذلك العلو" مث يعرج إليه: "..داللة قوله

__________  
  .٢: بة آية  سورة التو-) ١(
  .٢٦:  سورة املائدة آية -) ٢(
  .٧١:  سورة طه آية -) ٣(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٤(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٥(



  .١٦:  سورة امللك آية -) ٦(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٧(

)١/٣٩٩(  

  

تعرج الْملَائكَةُ والروح { : وقال) ١(} عرج إِلَيه يدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرضِ ثُم ي{ : وقال تعاىل
 هفقال، مث وصف وقت صعودها باالرتفاع صاعدة إلية، وعروج املالئكة، فبني عروج األمر) ٢(} إِلَي :
 } ةنس أَلْف ِسنيمخ هارقْدمٍ كَانَ موي يكقول ، إليه: هوفصله من قول، صعودها إليه: فقال) ٣(} ) ٤(ف

فإذا صعدوا إىل ، أن صعودك إليه يف يوم، اصعد إىل فالن يف ليلة أو يوم؛ وذلك أنه يف العلو: القائل
ومل يساووه يف االرتفاع يف علوه؛ فإم ،  وإن كانوا مل يروه- عز وجل -العرش فقد صعدوا إىل اهللا 

  .ومل يكن عنده) ٤(} بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه { : قال اهللا تعاىل، وعرجوا باألمر إىل العلو، صعدوا من األرض
  ــــــــــــ

__________  
  .٥:  سورة السجدة آية -) ١(
  .٤:  سورة املعارج آية -) ٢(
  .٤:  سورة املعارج آية -) ٣(
  .١٥٨:  سورة النساء آية -) ٤(

)١/٤٠٠(  

  

دليل على ) ٢(} تعرج الْملَائكَةُ والروح إِلَيه { : وقوله) ١(} ضِ يدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَر{ . نعم
كما يزعم -؛ ولو كانت -عز وجل-الروح، املالئكة، املخلوقات منفصلة عن اهللا ، أن هناك انفصال

يصعدون ملن؟ اهللا يصعد لنفسه؟ يعرج لنفسه؟ واضح وال ما هو .. إذن،  أن اهللا حال فيها-هؤالء
سبحانه -؟ فكونه خص هؤالء بالصعود والعروج إليه دل على أن املخلوقات منفصلة عنه واضح
 -اهللا ، وشيء يصعد إليه ويعرج إليه، وشيء يصعد، عندنا شيء يعرج.. إذن، ليس حبال فيها، -وتعاىل

ال فلو كان أو مل يكن مث إال اهللا مل يكن هناك صاعد و، ويعرج اليه،  هو الذي يصعد إليه-عز وجل 
وصف وقت صعودها باالرتفاع .. وضح ذلك: واضح وال ما هو واضح؟ وهلذا يقول، مصعود إليه
: ومثل لذلك بقول القائل) ٣(} ) ٤(في يومٍ كَانَ مقْداره خمِسني أَلْف سنة { : فقال، صاعدة إليه

  .امة بني اخلالق واملخلوقومباينة ت، يبني أن هناك انفصال: مبعىن، اصعد إىل فالن يف ليلة أو يوم



 فهذا ال يلزم منه أن يكونوا - عز وجل -أو هذه األشياء صعدت إىل اهللا ، وأما كون هؤالء: يقول
 أن اهللا -وكما سبق، كما سيأيت-؛ ألنه -سبحانه وتعاىل-أو رأوه ،  يف علوه- عز وجل -ساووا اهللا 

بلْ رفَعه { : قال تعاىل. نعم: يقول.  يف الدنياال ميكن أن يراه خملوق، احتجب يف هذه الدنيا عن اخللق
 هإِلَي هو الذي رفع عيسى - عز وجل -اهللا ، وشيء مرفوع إليه، عندنا شيء مرفوع.. إذن) ٤(} اللَّه 

  .-سبحانه وتعاىل-ليس هناك مث حال وال حملول فيه .. إذن، إليه
__________  

  .٥:  سورة السجدة آية -) ١(
  .٤: عارج آية  سورة امل-) ٢(
  .٤:  سورة املعارج آية -) ٣(
  .١٥٨:  سورة النساء آية -) ٤(

)١/٤٠١(  

  

 كما - عز وجل -جاءت يف بعض الروايات تثبت أن بعض املخلوقات عند اهللا . ومل يقل عنده: يقول
 { - عز وجل -إن اهللا كتب يف كتاب عنده أن رمحيت سبقت غضيب وجاء يف قول اهللا : جاء يف حديث

 كبر دنع ينذه النصوص على إثبات صفة العلو هللا ، املالئكة: يعين) ١(} إِنَّ الَّذ واستدل أهل العلم
واضح؟ لو كانت ، ؛ إذ لو مل يكن عال على اخللق ملا خص هذه املخلوقات بالعندية-عز وجل-

تخصيص هذه املخلوقات فهل يكون ل،  على قول احللولية- عز وجل -املخلوقات كلها سواء عند اهللا 
- أن تكون مساوية له - عز وجل -لكن ال يلزم من كون هذه املخلوقات عند اهللا . ال: وجه؟ اجلواب
  .نعم.  يف علوه-سبحانه وتعاىل
  على ذلك العلو..." ابن يل صرحا: "داللة قوله
أَسباب السماوات فَأَطَّلع ) ٣٦(بلُغُ الْأَسباب وقَالَ فرعونُ يا هامانُ ابنِ لي صرحا لَعلِّي أَ{ : وقال تعاىل

فيما قال يل أن إهله فوق ) ٣(} وإِني لَأَظُنه كَاذبا { : مث استأنف الكالم فقال) ٢(} إِلَى إِلَه موسى 
هو من وعمد لطلبه؛ حيث قال ، فبني اهللا سبحانه أن فرعون ظن مبوسى أنه كاذب فيما قال، السماوات

  .إنه يف كل مكان بذاته؛ لطلبه يف بيته أو بدنه أو حشه: الظن مبوسى أنه كاذب؛ ولو أن موسى قال
  ــــــــــــ

وأطلق على مكان قضاء . البستان: ؛ ألن أصل احلش-تعاىل اهللا عن ذلك-موضع قضاء احلاجة : يعين
ويف ، بيوت اليت تسمى سابقا الكنفاحلاجة احلش؛ ألم سابقا مل يكن عندهم أماكن خمصصة لذلك يف ال

  .حش: فأطلق على مكان قضاء احلاجة، كانوا يقضون احلاجة يف البساتني، الوقت احلاضر احلمامات



ومل ، -فتعاىل اهللا عن ذلك-إنه يف كل مكان بذاته؛ لطلبه يف بيته أو بدنه أو حشه : ولو أن موسى قال
  .جيهد نفسه ببنيان الصرح

__________  
  .٢٠٦: رة األعراف آية  سو-) ١(
  .٣٧-٣٦:  سورة غافر آية -) ٢(
  .٣٧:  سورة غافر آية -) ٣(

)١/٤٠٢(  

  

 وأن موسى أخرب فرعون أن ربه فوق - عز وجل -هذه اآلية الصرحية يف إثبات علو اهللا . نعم
و أن والصعود إىل السماوات ليطلع إىل إله موسى؛ ل، السماوات؛ وإال ملا رام فرعون طلوع السماوات

يا هامانُ ابنِ لي صرحا { : موسى أخربه أن اهللا يف كل مكان؛ لبحث عنه يف هذه األماكن؛ لكن ملا قال
 اببلُغُ الْأَسلِّي أَب٣٦(لَع ( ىوسم إِلَى إِلَه عفَأَطَّل اتاومالس اببأَس {)فهم من ذلك أن موسى أخربه ) ١

  .نعم، أن ربه فوق السماوات
  نفي داللة آية املعية على احللول

وأما اآلية اليت يزعمون أا قد وصلها ومل يقطعها كما قطع الكالم الذي أراد به أنه : قال أبو عبد اهللا
مث أخرب ، فأخربه بالعلم) ٢(} أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ { : فقال، على عرشه

وختم ، فبدأ بالعلم) ٣(} ) ٧٥(إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم { : مث ختم اآلية بالعلم بقوله، ه مع كل مناجأن
وال خيفى عليه مناجام؛ ولو اجتمع القوم ، فبني أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا ال خيفون عليه، بالعلم

وهللا املثل األعلى -وأعلم مناجاتكم؛ لكان صادقا ، إين مل أزل أركم: يف أسفل ونظر إليهم يف العلو فقال
يف ظاهر : خرجوا عن قوهلم. هذا منكم دعوى: وقالوا، فإن أبوا إال ظاهر التالوة، -أن يشبه اخللق

، ومن كان مع الشيء فقد خال منه جسمه، التالوة؛ ألن من هو مع االثنني أو أكثر هو معهم ال فيهم
  .وهذا خروج من قوهلم
  ــــــــــــ

وهذا سيتكلم ،  خللقه- عز وجل -أو هي العمدة يف مسألة معية اهللا ، هذه اآلية اليت هي آية املعية. نعم
  . باختصار-هنا-عنها املؤلف استقالال؛ لكن ال بأس اإلشارة إليها 

__________  
  .٣٧-٣٦:  سورة غافر آية -) ١(



  .٧:  سورة اادلة آية -) ٢(
  .٧٥:  سورة األنفال آية -) ٣(

)١/٤٠٣(  

  

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ ما { : -آية اادلة-فإن استدلوا ذه اآلية : يقول
نى منلَا أَدو مهسادس وإِلَّا ه ةسملَا خو مهابِعر وإِلَّا ه ى ثَلَاثَةوجن نكُونُ مي مهعم وإِلَّا ه لَا أَكْثَرو كذَل 

 يملٍء عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ةاميالْق مولُوا يما عبِم مئُهبني وا ثُما كَانم ناستدلوا بظاهر هذه ) ١(} ) ٧(أَي
  اآلية على أن

{ اهللا معنا بالعلم؛ وهلذا بدأ بالعلم .  ال:قال، أو احلارث احملاسيب رد عليهم، املؤلف. اهللا حال يف اخللق
 لَمعت ضِ { ) ٢(} أَلَمي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَمعي أَنَّ اللَّه رت { : وختم بالعلم) ٣(} أَلَم إِنَّ اللَّه

 يملٍء عيجاب به اإلمام أمحد ملا وهذا ما أ.  معية العلم-هنا-فدل على أن املعية ) ٤(} ) ٧(بِكُلِّ ش
بدأها بالعلم وختمها ، ويتضح لك معىن اآلية، اقرأ أول اآلية وآخر اآلية: قال، سأله سائل عن هذه اآلية

 ذكر أن كون هذه اآلية بدأت بالعلم وختمت -رمحه اهللا-وكذلك قبل اإلمام أمحد اإلمام مالك . بالعلم
 -هنا-وإن أشار إليها ،  أدلة عقلية-إن شاء اهللا-وسيأيت ،  معية العلم-هنا-بالعلم فدل على أن املعية 

  . معية العلم-هنا-أو أدلة حسية تدل على أن املعية ، احلارث احملاسيب
__________  

  .٧:  سورة اادلة آية -) ١(
  .١٠٦:  سورة البقرة آية -) ٢(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٣(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٤(

)١/٤٠٤(  

  

 مبعية العلم؛ بل ال بد أن -هنا-ال نقبل منكم تفسري املعية : يعين. هذا منكم دعوى: فإن قالوا: يقول
. يف ظاهر التالوة: خرجوا عن قوهلم: يقول. أن اهللا معنا حقيقة بذاته: ونقول، حنمل اآلية على ظاهرها

عنا بذاته فهذا ال يدل على  ملذهبهم؛ حىت لو سلمنا لكم جدال أن اهللا م-أيضا-هذا فيه نقض : يعين
وكون الشيء مع ، ملاذا؟ ألم ذهبوا أن اهللا أيش؟ حال يف كل شيء، وال على اعتقادكم، مذهبكم

: يقول. وتنقض مذهبكم،  ترد عليكم-أيضا-هذه اآلية .. إذن، الشيء هذا يدل على أنه ليس حال فيه



تعاىل اهللا عن -أن اهللا حال يف اخللق : مهم مذهبه. ألن من هو مع االثنني أو أكثر هو معهم ال فيهم
  . تنقض مذهبهم؛ ألنه معهم ليس فيهم-أيضا-فهذه اآلية ، -ذلك
، كون هذا اجلهاز معي هذا يدل على أنه ليس يف. ومن كان مع الشيء فقد خال منه جسمه: يقول

لو سلمنا -هذا يدل مع االثنني والثالثة واألربعة ف،  مع اخللق-وهللا املثل األعلى-واضح؟ فكون اهللا 
. وهذا خروج من قوهلم، فال يدل على ما ذهبتم إليه،  على أن اهللا مع هؤالء وليس فيهم-لكم جدال

  .نعم
  على احللول" وحنن أقرب إليه من حبل الوريد: "نفي داللة قوله

 ما قرب من الشيء ليس ؛ ألن) ١(} ) ١٦(ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد { : وكذلك قوله تعاىل
  .ففي ظاهر التالوة على دعواهم أنه ليس يف حبل الوريد، هو يف الشيء

  ــــــــــــ
أن القرب ) ٢(} ) ١٦(ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد { :  على قول من قال-أيضا-لو قالوا . نعم
. وحنملها على ظاهرها، ن نستدل ذه اآلية أ-أيضا-نريد :  لو قالوا- عز وجل - قرب اهللا -هنا-

 ال تدل على مذهبكم؛ وذلك أن كون الشيء -أيضا-هذه اآلية : أو قال احلارث احملاسيب، قال املؤلف
  .نعم. قرب الشيء ال يدل على أنه فيه

__________  
  .١٦:  سورة ق آية -) ١(
  .١٦:  سورة ق آية -) ٢(

)١/٤٠٥(  

  

  على احللول" ي يف السماء إله ويف األرض إلهوهو الذ: "نفي داللة قوله
كما ، يف السماء مث قطع: مل يقل) ١(} وهو الَّذي في السماِء إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَه { : وكذلك قوله تعاىل

وهو { : فقال) ٣(} أَنْ يخِسف بِكُم الْأَرض { : مث قطع فقال) ٢(} أَأَمنتم من في السماِء { : قال
 ضِ إِلَهي الْأَرفو اِء إِلَهمي السي فإله أهل السماء وإله أهل األرض؛ وذلك موجود يف اللغة) ٤(} الَّذ ،

وخيفى عليه ما ، وأمري يف مسرقند؛ وإمنا هو يف موضع واحد، وأمري يف بلخ، فالن أمري يف خراسان: تقول
فهو إله فيهما إذا كان مدبرا ! فى عليه شيء من األشياء يدبره؟فكيف العايل فوق األشياء ال خي، وراءه
  .-تعاىل عن األمثال-وهو على عرشه فوق كل شيء ، هلما

  ــــــــــــ
يرد على هؤالء ) ٥(} وهو الَّذي في السماِء إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَه { : كذلك رجع للكالم على آية. نعم



وإله ، إله أهل السماء: معناها: فقال، ا ذه اآلية على أن اهللا حال يف كل شيءاحللولية الذين استدلو
وهو يف ، وأمري هذه البلد، وأمري هذه البلد، فالن أمري هذه البلد: تقول، وهذا حمسوس. أهل األرض
لع املط،  العايل على خلقه- عز وجل -فكيف باهللا . نعم، وخيفى عليه ما وراء هذه البالد، مكان واحد

  !؟-سبحانه وتعاىل-العامل بأحواهلم ، عليهم
 يقرر -رمحه اهللا-وذا نأخذ أن احلارث احملاسيب ، فال داللة يف هذه اآلية على مذهب احللولية.. إذاً

أو اعتقد مذهبهم؛ لعلنا نقف على ، ومن حنا حنوهم، ويصرح بإثبات صفة العلو؛ خالفا حللولية الصوفية
  .وباهللا التوفيق. حملاسيباية النقل عن احلارث ا

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
__________  

  .٨٤:  سورة الزخرف آية -) ١(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٢(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٣(
  .٨٤:  سورة الزخرف آية -) ٤(
  .٨٤:  سورة الزخرف آية -) ٥(

)١/٤٠٦(  

  

لطول؛ لعل الكالم الالحق يكون فيه يسر وسهولة يف أخذ علينا الكالم السابق شيئا من ا.. حقيقة
  .واهللا أعلم.  أن نقطع مرحلة أكثر مما مضى-إن شاء اهللا-العبارات؛ مما يساعد 

  كالم اإلمام حممد بن خفيف يف األمساء والصفات
  بيان أن الصحابة مل خيتلفوا يف ذلك
 نب دمحم اَللَّه دبو عأَب امقَالَ اَلْإِمكتابه الذي مساه اعتقاد التوحيد بإثبات األمساء والصفاتو يففخ .

 ومعرفة أمسائه - عز وجل -فاتفقت أقوال املهاجرين واألنصار يف توحيد اهللا : قال يف آخر خطبته
  .وصفاته وقضائه؛ قوال واحدا، وشرعا ظاهرا

عليكم بسنيت ؛ وذكر :  وذلك حني قال- صلى اهللا عليه وسلم -وهم الذين نقلوا عن رسول اهللا 
  .لعن اهللا من أحدث حدثا، أو آوى حمدثا : وحديث. احلديث
كانت كلمة الصحابة على اتفاق من غري اختالف، وهم الذين أمرنا باألخذ عنهم؛ إذ مل خيتلفوا : وقال
  . يف أحكام التوحيد، وأصول الدين من األمساء والصفات؛ كما اختلفوا يف الفروع-حبمد اهللا تعاىل-

ولو كان منهم يف ذلك اختالف لنقل إلينا كما نقل سائر االختالف؛ فاستقرت صحة ذلك عن خاصتهم 



وعامتهم؛ حىت أدوا إىل التابعني هلم بإحسان؛ فاستقرت صحة ذلك عند العلماء املعروفني؛ حىت نقلوا 
  .وهللا املنة. ذلك قرنا بعد قرن؛ ألن االختالف كان يف األصل عندهم كفر

  ــــــــــــ
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني؛ نبينا . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .حممد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم
  

 عن اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن اخلطيب الضيب الفارسي؛ املتوىف -رمحه اهللا تعاىل-ينقل شيخ اإلسالم 
مثائة وإحدى وسبعني، وهو من األئمة الذين ينتسب إليهم الصوفية ويعظمونه؛ فقد عرف سنة ثال

  .بالعبادة، وله مؤلفات كثرية

)١/٤٠٧(  

  

 -؛ هذا الكتاب ال يزال مفقودا)اعتقاد التوحيد بإثبات األمساء والصفات(يقول يف كتابه الذي مساه 
 ومعرفة - عز وجل - واألنصار يف توحيد اهللا فاتفقت أقوال املهاجرين: يف آخر خطبته: قال: يقول

  . قوال واحدا، وشرعا ظاهرا-يف القضاء والقدر: أي-أمسائه وصفاته وقضائه 
:  ذلك؛ أي نقلوا عنه هذه املسائل؛ حىت قال- صلى اهللا عليه وسلم -وهم الذين نقلوا عن رسول اهللا 

لك يف حديث العرباض بن سارية الصحيح عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي وذ
  .الذي رواه األئمة األربعة وأمحد، وابن أيب عاصم، والدارمي، وابن حبان، واحلاكم، والبيهقي، وغريهم

وحديث لعن اهللا من أحدث حدثا أو آوى حمدثا وهذا : وذكر احلديث؛ احلديث عليكم بسنيت مث قال
حابة على اتفاق من غري اختالف، وهم الذين أمرنا فكانت كلمة الص: وقال. احلديث يف الصحيحني

  .باألخذ عنهم
 مل خيتلفوا يف هذه األبواب؛ باب -رضي اهللا عنهم-الشاهد أنه يف هذه األسطر يقرر أن الصحابة 

  .األمساء، وباب الصفات، وباب القضاء والقدر؛ كما اختلفوا يف مسائل األحكام
وقد تنازع الصحابة يف كثري : إىل ذلك؛ فقال) أعالم املوقعني( يف -رمحه اهللا-وقد أشار اإلمام ابن القيم 
وهذا معروف، ودواوين السنة مليئة . يف املسائل العملية، يف املسائل الفرعية: من مسائل األحكام؛ أي

  .بذلك
 مل يتنازعوا يف مسألة واحدة من -حبمد اهللا-ولكن . وهم سادات املؤمنني، وأكمل األمة إميانا: يقول
سائل األمساء والصفات واألفعال؛ بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من م

  .إىل آخر ما قال. أوهلم إىل آخرهم



)١/٤٠٨(  

  

فقد ذكر أن الصحابة والتابعني اتفقوا على . كالما حنوا من ذلك) خمتصر الصواعق ( وذكر يف أول 
ومل ينقل عنهم أم تنازعوا . مع فهم معانيها، وإثبات حقائقهاإقرار آيات الصفات وأخبارها، وإمرارها 

  .يف ذلك يف موضع واحد؛ مع اختالفهم يف كثري من األحكام
هناك نصوص يف األحكام، ونصوص يف األمساء : وهذا يدل على أا أعظم النوعني بيانا؛ مبعىن: يقول

 والصفات والقضاء والقدر أعظم بيان؛ نصوص األمساء: والصفات، وما يتعلق بالقضاء والقدر؛ فيقول
  .يف نصوص األحكام! ألم مل يتنازعوا يف ذلك كما تنازعوا يف أيش؟

. وهذا يدل على أا أعظم النوعني بيانا، وأن العناية ببياا أهم؛ ألا من متام حتقيق الشهادتني: يقول
ات األحكام ونصوص األحكام غالبا ال آي. وآيات األحكام ال يكاد يفهم معانيها إال اخلاصة من الناس

  .يتكلم فيها إال أهل العلم
وأما آيات الصفات فيشترك يف فهمها اخلاص والعام؛ وهلذا أشكل على بعض الصحابة قوله : مث قال
ل عليه وعلى ومل يشك. وهذا معروف) ١(} حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود { : تعاىل

؛ فدل على أن آيات الصفات، وآيات ) ٢(} وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب { غريه قوله سبحانه 
وقد اتفق عليها مجيع الصحابة؛ فلم ينقل .  كانت مفهومة لدى اجلميع-األمساء، وآيات القضاء والقدر

  .عن أحد أنه خالف يف ذلك خبالف نصوص األحكام نعم
  بيان سبب خروج أهل الفرق عن ما كان عليه الصحابة

__________  
  .١٨٧:  سورة البقرة آية -) ١(
  .١٨٦:  سورة البقرة آية -) ٢(

)١/٤٠٩(  

  

إنه ملا أحدثوا يف أحكام التوحيد، وذكر األمساء والصفات على خالف منهج : -وباهللا أقول-مث إين قائل 
خاض يف ذلك من مل يعرفوا بعلم اآلثار، ومل يعقلوا قوهلم بذكر املتقدمني من الصحابة والتابعني؛ ف

األخبار؛ فصار معوهلم على أحكامها، وهجس النفوس املستخرجة من سوء الطوية ما وافق على خمالفة 
السنة، والتعلق منه بآيات مل يسعدهم فيها؛ فتأولوا على أهوائهم، وصححوا بذلك مذاهبهم؛ احتجت 

تقدمني، ومأخذ املؤمنني منهاج املؤولني؛ خوفا من الوقوع يف مجلة أقاويلهم اليت إىل الكشف عن صفة امل
  . أمته، ومنع املستجيبني له؛ حىت حذرهم- صلى اهللا عليه وسلم -حذر رسول اهللا 



ال :  وهم يتنازعون يف القدر وغضبه وحديث- صلى اهللا عليه وسلم -مث ذكر أبو عبد اهللا خروج النيب 
تكئا على أريكته وحديث ستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة وأن الناجية ما كان ألفني أحدكم م

  .عليه هو وأصحابه
  ــــــــــــ

 أن ظهرت هذه الفرق اليت نظرت يف هذه -يف القرون املفضلة-ذكر أنه حدث بعد زمن الصحابة . نعم
ندوا يف ذلك لنصوص الوحيني، بل النصوص بعقوهلا، وهلذا مل يعقلوا قوهلم بذكر األخبار؛ مبعىن مل يست

  .صار معوهلم على أحكام هواجس النفوس املستخرجة من سوء الطوية
 فقط على عقوهلم، على أقيستهم، على اجتهادام؛ فخالفوا -عمدم: معوهلم أي-مبعىن صار عمدم 

أولوا نصوص ت. السنة، وخالفوا النصوص بذلك؛ وهلذا تأولوا نصوص الوحيني اليت مل توافق عقوهلم
  .القرآن، ونصوص السنة، وصححوا بذلك مذاهبهم

  
ملا خرجت هذه الطائفة، أو خرج هذا النوع من الناس؛ احتجت إىل الكشف عن صفة املتقدمني؛ : يقول
هؤالء -عن منهج الصحابة، ومنهج التابعني يف هذه املسائل اليت خاض فيها أولئك بعقوهلم : أي

 أمته، - صلى اهللا عليه وسلم - مجلة أقاويلهم اليت حذر رسول اهللا ؛ خوفا من الوقوع يف-املبتدعة
  .ومنع املستجيبني له حىت حذرهم

)١/٤١٠(  

  

وذلك ما ثبت عند ابن ماجة، .  وهم يتنازعون يف القدر- صلى اهللا عليه وسلم -مث ذكر خروج النيب 
 صلى -خرج رسول اهللا : الواإلمام أمحد، والاللكائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ق

 على أصحابه وهم خيتصمون يف القدر فكأمنا يفقأ يف وجهه حب الرمان من الغضب؛ -اهللا عليه وسلم 
ذا هلكت األمم قبلكم مث ذكر !! تضربون القرآن بعضه ببعض؟! وهلذا خلقتم؟! ذا أمرمت؟: فقال

: مر من أمري مما أمرت به أو يت عنه فيقولال ألفني أحدكم متكئا على أريكته؛ يأتيه األ: حديثا أيضا
  .ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه . ال ندري

ومعناه . وهذا احلديث رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، واإلمام أمحد، وصححه مجع من العلماء
ال يقبل إال  ويزعم أنه - صلى اهللا عليه وسلم -أنه سيأيت أناس من هذه األمة؛ من يرد أحاديث النيب 

 خاصة يف باب - صلى اهللا عليه وسلم -بالقرآن، وهذا وقع من هؤالء؛ فإم ردوا أكثر أحاديث النيب 
  .وال يقبلون خرب اآلحاد يف باب االعتقاد. أا من باب اآلحاد!! االعتقاد؛ حبجة أا أيش؟

ن عمر وغريه، كما يف وحديث ستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة وهذا ثبت عن اب: مث ذكر وقال



افتراق اليهود على إحدى :  ملا ذكر افتراق األمم- صلى اهللا عليه وسلم -السنن األربع أن النيب 
وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني : وسبعني فرقة، وافتراق النصارى على اثنتني وسبعني فرقة، قال

من كان على مثل ما أنا عليه اليوم : ؟ قالمن هي يا رسول اهللا: قيل. فرقة؛ كلها يف النار إال واحدة
  .وأصحايب نعم

  النجاة منوطة مبعرفة منهج الصحابة
فلزم األمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ومل يكن الوصول إليه إال من جهة التابعني هلم : مث قال

بعد قرن ممن عرفوا فيتصل ذلك قرنا . بإحسان املعروفني بنقل األخبار ممن ال يقبل املذاهب احملدثة
  .بالعدالة، واألمانة احلافظني على األمة ما هلم وما عليهم من إثبات السنة

  ــــــــــــ

)١/٤١١(  

  

 - أن الفرقة الناجية اليت ستنجو من عذاب اهللا -صلى اهللا عليه وآله وسلم-ملا ذكر النيب : يقول. نعم
 صلى اهللا عليه -ون على ما كان عليه النيب  من بني ثالث وسبعني فرقة؛ أا هي اليت تك-عز وجل 
  .فلزم األمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة:  وأصحابه؛ قال-وسلم 

فيلزم األمة أن يعرفوا . مبنهج هؤالء، بطريقة هؤالء، مبذهب هؤالء! ملاذا؟ ألن النجاة منوط بأيش؟
وال طريق ملعرفة ما كان  . -وجل  عز -مذهب هؤالء؛ ليلحقوا ذا الركب؛ ليسلموا من عذاب اهللا 

  .عليه الصحابة إال عن طريق من؟ إال عن طريق التابعني؛ ألم هم الذين نقلوا عن الصحابة هذا األمر
 هذه األمة به؛ - عز وجل -وهذا مما ميز اهللا . ممن ال يقبل املذاهب احملدثة؛ فيتصل ذلك قرنا بعد قرن

د يف مجيع األمم سوى هذه األمة؛ أن شرعها، أن دينها منقول وهذا ال يوج. أن خصها بأيش؟ باإلسالم
باإلسناد؛ مبعىن أن كل طائفة تسمع هذا الشرع وهذا الدين من الطائفة اليت قبلها، وتبلغه ملن بعدها، إىل 

   .- صلى اهللا عليه وسلم -أن يصل إيل النيب 
ة احلافظني على األمة ماهلم وما عليهم من إىل أن دونت السنة، ودونت اآلثار، ممن عرفوا بالعدالة واألمان

ال شك أن نقلة هذا الدين إلينا هم هؤالء العدول األخيار؛ وهلذا وجد ما عرف بعلم . إثبات السنة
لتمحيص الصحيح من الضعيف، السليم من ) املصطلح(، وبعلم )اجلرح والتعديل(، وبعلم )اإلسناد(

  .السقيم
 يف كلمة، يف اللفظ؛ علما أن املعىن واحد، لكن لدقة النقل، ولشدة وهلذا ينقلون لنا أحيانا االختالف

: عنايتهم ذا األمر أم ينقلون لنا أحيانا اختالف األلفاظ اليت ليس بينها اختالف يف املعىن؛ فيقولون



  .رواه فالن عن فالن عن فالن ذا اللفظ، ورواه فالن عن فالن عن فالن ذا اللفظ نعم
  فاته ال ترد إىل أحكام العقولأمساء اهللا وص

)١/٤١٢(  

  

 وصفاته، - عز وجل -فأول ما نبتدي به مما أوردنا هذه املسألة من أجلها ذكر أمساء اهللا : إىل أن قال
 عز وجل - من صفاته يف سنته، وما وصف به - صلى اهللا عليه وسلم -مما ذكر اهللا يف كتابه، وما بني 

 بذلك، مما ال جيوز لنا يف ذلك أن نرده إىل أحكام عقولنا بطلب  نفسه، مما سنذكر قول القائلني-
  .الكيفية بذلك، مما قد أمرنا باالستسالم له

  ــــــــــــ
 وأهل - صلى اهللا عليه وسلم -أول ما سنبتدئ بنقله وذكره؛ مما نقل عن أصحاب النيب : يقول. نعم

ل فيها، وال جيوز أن ندخل فيها بالتكييف أو  اليت ال جمال للعق- عز وجل -القرون األوىل صفات اهللا 
  .التشبيه، وإمنا املعول يف ذلك على ورود النص نعم
  قبول ما وصف اهللا به نفسه كقبول أوائل التوحيد

مث إن اهللا تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار األلوهية؛ ذكر تعاىل يف كتابه بعد التحقيق : إىل أن قال
ه وصفاته، وأكد عليه السالم بقوله فقبلوا منه؛ كقبوهلم ألوائل التوحيد من ظاهر مبا بدا به من أمسائ

  .ال إله إال اهللا: قول
  ــــــــــــ

 بإثبات - صلى اهللا عليه وسلم - جاءنا يف كتابه، وعلى لسان نبيه - عز وجل -إىل أن مت أن اهللا 
 -رضي اهللا عنهم-ه؛ وهلذا قبل الصحابة الوحدانية له، والنهي عن الشرك؛ كذلك جاءنا بأمسائه وصفات

 هذه األخبار اليت جاءت يف األمساء والصفات، كما قبلوا تلك - صلى اهللا عليه وسلم -من النيب 
  .األخبار اليت جاءت يف إثبات الوحدانية، والنهي عن الشرك نعم

  إثبات صفة النفس

)١/٤١٣(  

  

} ) ٤١(واصطَنعتك لنفِْسي { : ال ملوسى عليه السالمبإثبات نفسه بالتفصيل من امل؛ فق: إىل أن قال
:  فقال-عليه السالم-ولصحة ذلك واستقراره ناجى املسيح ) ٢(} ويحذِّركُم اللَّه نفْسه { : وقال) ١(
 } فِْسكي نا فم لَملَا أَعفِْسي وي نا فم لَمعك يف سنته؛  صحة إثبات ذل-عليه السالم-وأكد ) ٣(} ت



  . من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي - عز وجل -يقول اهللا : فقال
سبحان اهللا : إن رمحيت سبقت غضيب وقال:  كتب كتابا بيده على نفسه- صلى اهللا عليه وسلم -وقال 

: أنت الذي اصطفاك اهللا واصطنعك لنفسه وقد صح بظاهر قوله: رضا نفسه وقال يف حماجة آدم ملوسى
 لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول ذلك؛ فعلى من صدق اهللا ورسوله اعتقاد ما أخرب اهللا به عن أنه أثبت

  ) .٤(} لَيس كَمثْله شيٌء { : نفسه؛ ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله
  ــــــــــــ

ل  وهذا سبقت اإلشارة إىل أن هذا حمل خالف بني أه- عز وجل -ابتدأ بإثبات صفة النفس هللا . نعم
العلم؛ منهم من يثبت هذه الصفة على أا صفة زائدة على الذات، ويستدل ذه النصوص اليت استدل 

  ا
) ٦(} ويحذِّركُم اللَّه نفْسه { ) ٥(} ) ٤١(واصطَنعتك لنفِْسي  { - عز وجل -املؤلف هنا؛ قول اهللا 

  ) .٧(} في نفِْسك تعلَم ما في نفِْسي ولَا أَعلَم ما { و 
__________  

  .٤١:  سورة طه آية -) ١(
  .٢٨:  سورة آل عمران آية -) ٢(
  .١١٦:  سورة املائدة آية -) ٣(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٤(
  .٤١:  سورة طه آية-) ٥(
  .٢٨:  سورة آل عمران-) ٦(
  .١١٦:  سورة املائدة آية -) ٧(

)١/٤١٤(  

  

وحديث .  من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي واحلديث يف الصحيحني-  عز وجل-وحديث يقول اهللا 
إن رمحيت سبقت غضيب وهذا أيضا يف صحيح مسلم وحديث سبحان اهللا : كتب كتابا بيده على نفسه

أنت الذي اصطفاك اهللا : وقال يف حماجة آدم وموسى. رضا نفسه وهذا أيضا يف صحيح مسلم
  .واصطنعك لنفسه وهذا يف الصحيحني

رمحه -وممن قال ذا ابن خزمية  . - عز وجل -فاستدل ذه النصوص على إثبات صفة النفس هللا 
لكن شيخ اإلسالم ذكر أن رأي اجلمهور هو أن النفس هنا املقصود . ، واإلمام أبو حنيفة، وغريهم-اهللا

لنفس ملا ذكر فهذه املواضع املراد فيها بلفظ ا:  يف موضع آخر-رمحه اهللا-ا الذات؛ وهلذا قال 



 - عند مجهور العلماء-فهذه املواضع املراد فيها بلفظ النفس: -النصوص اليت جاءت بذكر النفس؛ قال
اهللا نفسه اليت هي ذاته املتصفة بصفاته؛ ليس املراد ا ذاتا منفكة عن الصفات، وال املراد ا صفة 

  .للذات
، كما يظن طائفة أا الذات اردة عن وطائفة من الناس جيعلوا من باب الصفات: مث ذكر قال

  وعلى كل حال من أثبتها هللا على أا صفة؛ فيثبتها كما ذكرها؛ كما. الصفات، وكال القولني خطأ
ذكر أبو عبد اهللا بن خفيف؛ يثبتها كسائر الصفات؛ مبعىن يثبت هللا نفسا ال تشبه سائر النفوس على حد 

  .نعم) ١(} له شيٌء لَيس كَمثْ { - عز وجل -قول اهللا 
  إثبات صفة النور
__________  

  .١١: سورة الشورى آية -) ١(

)١/٤١٥(  

  

 بنقل العدل عن العدل، -عليه السالم-فعلى املؤمنني خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه : مث قال
لسنة بصحة وأن مما قص اهللا علينا يف كتابه، ووصف به نفسه، ووردت ا. حىت يتصل به عليه السالم

) ٢(} نور علَى نورٍ { : عقيب ذلك: مث قال) ١(} اللَّه نور السماوات والْأَرضِ * { : ذلك أن قال
  " . أنت نور السماوات واألرض - صلى اهللا عليه وسلم -وبذلك دعاه 

ى إليه بصره حجابه النور أو النار، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انته" مث ذكر حديث أيب موسى 
قال عبد اهللا بن : وقال. ؛ نقله عن اخلليل وأيب عبيد" سبحات وجهه جالله ونوره : " وقال" من خلقه 
  .نور السماوات من نور وجهه: مسعود

  ـــــــــــــــ
 بنقل العدل -عليه السالم-فعلى املؤمنني خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه : مث قال: يقول. نعم

مبعىن جيب على األمة إذا ثبت هذا النص نعم أن يقبلوه، ويثبتوا املعىن الذي تضمنه هذا عن العدل؛ 
النص؛ بغض النظر عن كون هؤالء النقلة مجاعة، أو واحدا، أو ثالثة، أو أربعة؛ ألن املعول يف ذلك على 

  .صحة النقل
رضي اهللا -؛ فالصحابة فإذا صح النقل وجب قبوله؛ سواء يف مسائل األحكام، أو يف مسائل االعتقاد

 بعث رسله إىل األمم - صلى اهللا عليه وسلم - ما كانوا يفرقون بني هذا وال ذاك؛ بل النيب -عنهم
  .يبلغوم دين اهللا آحادا وال مجاعات؟ آحادا

أرسل إىل اليمن معاذا وعليا، وأرسل إىل هرقل، وأرسل إىل كسرى، وأرسل إىل ملك مصر؛ أشخاصا 



 دين اهللا عز وجل؛ فدل على وجوب قبول خرب اآلحاد يف أمور العقيدة، ويف أمور أفرادا؛ يبلغوم
  .األحكام

  
__________  

  .٣٥:  سورة النور-) ١(
  .٣٥:  سورة النور آية -) ٢(

)١/٤١٦(  

  

فأمر بالتبني إذا كان ) ١ (}يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا { :  قال- عز وجل -واهللا 
  .فاملفهوم إذا كان الناقل عدال؛ فيجب قبول خربه من غري تثبت. الناقل فاسقا

 -إن النور من أمساء اهللا : مث ذكر أن مما جاء يف كتاب اهللا، ووردت به السنة إثبات صفة النور، وقلنا
اللَّه نور * { : سبحانه وهي صفة له ثابتة سبحانه وتعاىل، واستدل على ذلك بقوله -عز وجل 

  ) .٢(} السماوات والْأَرضِ 
.  أنت نور السماوات واألرض وهذا يف الصحيحني- صلى اهللا عليه وسلم -وأيضا استدل بدعاء النيب 

حجابه النور أو النار، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما : وأيضا استدل حبديث أيب موسى املتقدم
هذا هو الشاهد؛ " سبحات وجهه : " وقال. لقه وهذا احلديث يف صحيح مسلمانتهى إليه بصره من خ

غريب " اخلليل بن أمحد، وأيب عبيد القاسم بن سالم، صاحب : جالله ونوره، نقله عن اخلليل؛ أي
  ".تأويل خمتلف احلديث"، و"غريب القرآن"، و"احلديث 
وذلك يف األثر الذي رواه عنه ابن " هنور السماوات من نور وجه" عبد اهللا بن مسعود: وقال: يقول

إن ربكم ليس عنده ليل وال ار؛ إمنا نور السماوات من نور : أنه قال. جرير، وابن منده وغريهم
على من " خمتصر الصواعق" من أربعة عشر وجها يف كتابه -رمحه اهللا-نعم وقد رد ابن القيم . وجهه

  .م الذي هو النور نع- وهذه الصفة-أول هذا االسم
  إثبات صفات احلياة والقيومية والوجه

يا : واحلديث) ٣(} اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم { : مما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعاىل: مث قال
ومما تعرف اهللا إىل عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا باجلالل : حي يا قيوم برمحتك أستغيث قال

  .كرام، فأثبت لنفسه وجها، وذكر اآلياتواإل
__________  

  .٦:  سورة احلجرات آية -) ١(



  .٣٥:  سورة النور آية -) ٢(
  .٢٥٥:  سورة البقرة آية -) ٣(

)١/٤١٧(  

  

، )ال ينام (- عز وجل -يف هذا احلديث من أوصاف اهللا : مث ذكر حديث أيب موسى املتقدم؛ فقال
كما . وأن له وجها موصوفا باألنوار، وأن له بصرا) ١(} خذُه سنةٌ ولَا نوم لَا تأْ{ موافق لظاهر الكتاب 

مث ذكر األحاديث يف إثبات الوجه، ويف إثبات السمع والبصر، واآليات . أعلمنا يف كتابه أنه مسيع بصري
  .الدالة على ذلك

بسطهما بالرمحة، وذكر األحاديث يف له يدان قد : مث إن اهللا تعرف إىل عباده املؤمنني، وأنه قال: مث قال
هل من مزيد حىت يضع : مث ذكر شعر أمية بن أيب الصلت، مث ذكر حديث يلقى يف النار، وتقول. ذلك

  .يضع عليها قدمه : وهي رواية البخاري، ويف رواية أخرى.. فيها رجله
  ــــــــــــ

وصفة القيومية، وأيضا إثبات صفة صفة احلياة، : نعم هذه النصوص اليت أوردها إلثبات هذه الصفات
واستدل على ذلك حبديث أيب موسى اآلنف الذكر حجابه النور، لو كشفه ألحرقت سبحات . الوجه
  وجهه
 إثبات صفة الوجه، وإثبات صفة النور، وإثبات أن اهللا ال ينام؛ وأن -أيضا-ويف هذا احلديث : يقول

وأن له وجها موصوفا ) ٢(}  لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم {: هذا احلديث موافق لظاهر الكتاب يف قوله تعاىل
  .باألنوار

 على ظاهرها؛ على الوجه الالئق به - عز وجل -وقد أثبت أهل السنة واجلماعة هذه الصفة هللا 
منهم من أول الوجه الوارد يف هذه النصوص بالذات، . سبحانه وتعاىل؛ خبالف املعطلة الذين أولوا الوجه

وقد رد عليهم ابن القيم، أو أبطل هذه .  من أوهلا بالوجود، ومنهم من أوهلا بالرضا والثوابومنهم
  ".خمتصر الصواعق"التأويالت من ستة وعشرين وجها يف كتابه 

__________  
  .٢٥٥:  سورة البقرة آية -) ١(
  .٢٥٥:  سورة البقرة آية -) ٢(

)١/٤١٨(  

  



وأيضا ذكر أن له . لبصر؛ كما أعلمنا يف كتابه أنه مسيع بصريمث ذكر أيضا أن له بصرا؛ أي موصوفا با
وذكر األحاديث الدالة على : يقول. وهذا تقدم الكالم عليه يف أول الكتاب. يدين قد بسطهما بالرمحة
مث ذكر شعر أمية بن أيب الصلت، وقد تقدم أيضا الذي من  . - عز وجل -إثبات صفة اليدين هللا 

  :شعره
سماء كبريا وسوى فوق السماء سريرا جمدوا اهللا فهو للمجد أهل بالبنا األعلى الذي ربنا أمسى يف ال

  سبق الناس
إنه أراد أن يسلم، لكن :  ويقال- صلى اهللا عليه وسلم - أدرك زمن النيب -هذا-وأمية بن أيب الصلت 

لكن . - السالمةنسأل اهللا- نكث على عقبيه -ومها أبناء خاله-ملا علم مبقتل عتبة وربيعة أبناء شيبة 
 صلى اهللا عليه - وتقديس اهللا عز وجل؛ وهلذا قال فيه النيب - عز وجل -شعره كان مليئا بتعظيم اهللا 

  .كاد أمية أن يسلم :  آمن شعره، وكفر قلبه ويف احلديث اآلخر-وسلم 
 يلقى نعم، وذكر حديث. وهلذا كان يسأل بعض الصحابة أن يسمعه شيئا من شعر أمية بن أيب الصلت

ورواية مسلم يضع عليها قدمه . هل من مزيد حىت يضع فيها رجله هذه رواية البخاري: يف النار وتقول
  .فأهل السنة يثبتون هللا القدم على الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل استنادا هلذا النص نعم

  إثبات صفة القدمني
. ، وأن العرش ال يقدر قدره إال اهللامث ما رواه مسلم البطني عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمني

: وبعضهم يقول. وذكر قول مسلم البطني نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه، وأىب مالك
فهذه الروايات قد رويت عن هؤالء من : مث قال. واضعا رجليه عليه: موضع قدميه، وبعضهم يقول

 متداوال يف األقوال، وحمفوظا يف الصدور، - صلى اهللا عليه وسلم -صدر هذه األمة؛ موافقا لقول النيب 
  .ال ينكره خلف عن سلف

)١/٤١٩(  

  

نقلتها اخلاصة والعامة مدونة يف كتبهم؛ إىل أن حدث يف آخر األمة . وال ينكر عليهم أحد من نظرائهم
ا  عن جمالستهم، ومكاملتهم، وأمرن- صلى اهللا عليه وسلم -من قلل اهللا عددهم؛ ممن حذرنا رسول اهللا 

  .أال نعود مرضاهم، وال نشيع جنائزهم
فقصد هؤالء إىل هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إىل األخبار؛ فعملوا يف دفعها على أحكام 
املقاييس، وكفَّروا املتقدمني، وأنكروا على الصحابة، وردوا على األمة الراشدين؛ فضلوا وأضلوا عن 

  . عباس وجوابه لنجدة احلروريمث ذكر املأثور عن ابن. سواء السبيل
  ــــــــــــ



 باآلثار الثابتة عن ابن - عز وجل -ذكر بعد ذلك املؤلف لالستدالل على إثبات صفة القدمني هللا . نعم
عباس، ومسلم البطني نفسه، والسدي املتوىف سنة مائة وسبع وعشرين، ووهب بن منبه املتوىف سنة مائة 

: مث قال. ي؛ كلهم يدور كالمهم حول كون الكرسي موضع القدمنيوعشرة، وأيب مالك غزوان الغفار
  .فهذه الروايات قد رويت عن هؤالء من صدر هذه األمة

 وقال - عز وجل -وقبل أن أنتقل إىل األسطر اليت تليها؛ هذه اآلثار هي من باب اإلخبار عن اهللا 
ه اآلثار أن الكرسي موضع القدمني؛ وهلذا ملا ذكر هؤالء هذ. هذا مما ال يسوغ االجتهاد فيه: العلما

؛ ألن هذا ال يسوغ فيه -صلى اهللا عليه وسلم-فإم بنوا هذا على ما مسعوه، أو ما نقل هلم عن النيب 
  .االجتهاد

موضع :  عن الكرسي؛ فقال- صلى اهللا عليه وسلم -جاء يف حديث عن ابن عباس أنه سأل النيب 
إن هذا مما ال : صحيح املوقوف على ابن عباس؛ لكن حنن نقولالقدمني لكن احلديث فيه ضعف، وإمنا ال

 واإلخبار عن اهللا متوقف على ورود - عز وجل -يسوغ االجتهاد فيه؛ ألنه من باب اإلخبار عن اهللا 
  .النص

)١/٤٢٠(  

  

 صلى اهللا عليه -فهذه الروايات قد رويت عن هؤالء من صدر هذه األمة موافقا لقول النيب : مث قال
هذا احلديث الذي ذكرته لكم أن الكرسي موضع القدمني، والعرش ال يقدر قدره أحد؛ ألنه  . -وسلم 

الصحيح أنه موقوف على ابن : قالوا. مل يرفعه إال شجاع بن خملد، وقد خطأه العلماء يف روايته هذه
  .عباس
عليهم أحد من متداوال يف األقوال، وحمفوظا يف الصدور، ال ينكره خلف عن سلف، وال ينكر : يقول

مبعىن أن األئمة والتابعني نقلوا هذه النصوص عن الصحابة، ومل ينكروا هذه النصوص، ومل . نظرائهم
نقلتها اخلاصة والعامة؛ مبعىن أن هذه النصوص نقلها . يتحرجوا من روايتها، ومل يتحرجوا من معناها

  .العلماء، ونقلها العامة؛ نقلة احلديث
أن يكون عاملا؛ فليس كل نقلة هذه األخبار من العلماء؛ ومع ذلك نقلوها دون ال يلزم من ناقل احلديث 

أدىن حترج، مدونة يف كتبهم؛ إىل أن حدث يف آخر هذه األمة من قلل اهللا عددهم؛ أي من هؤالء؛ من 
 صلى - بعد انقضاء القرون املفضلة ممن حذرنا رسول اهللا -أو بان ظهورهم-وقد ظهروا . أهل البدع

  . عن جمالستهم، ومكاملتهم، وأمرنا أال نعود مرضاهم، وال نشيع جنائزهم-ليه وسلم اهللا ع
، واآلجري يف "السنة"وهذا جاء يف أحاديث مرفوعة عند أيب داود، وابن ماجة، وابن أيب عاصم يف 

ه  ذكر أن املرفوع من هذ-رمحه اهللا-وكلها تدور حول القدرية؛ لكن ابن أيب العز احلنفي ". الشريعة"



لكن الشيخ ناصر . األحاديث ال يصح، وإمنا الصحيح ما ورد موقوفا عن الصحابة كابن عمر وغريه
 استدرك على ابن أيب العز ذلك، وذكر أن هذه األحاديث مبجموع طرقها ترتقي إىل -رمحه اهللا-األلباين 

  .درجة الصحة

)١/٤٢١(  

  

زعموا أن ظاهرها أيش يدل؟ على : مبعىنفقصد هؤالء إىل هذه الروايات فضربوها بالتشبيه؛ : يقول
وعمدوا إىل األخبار فعملوا يف دفعها على أحكام املقاييس؛ مبعىن عرضوا هذه النصوص على . التشبيه

مقاييس عقوهلم؛ فما وافق عقوهلم قبلوه، وما خالف عقوهلم ردوه؛ متأولني، أو حمرفني، أو رادين هذا 
، وأنكروا على الصحابة، وردوا على األئمة الراشدين؛ فضلوا وكفَّروا املتقدمني. النص مجلة وتفصيال

  .وأضلوا عن سواء السبيل
جندة ابن عامر احلنفي؛ زعيم فرقة النجدات . مث ذكر املأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة احلروري. نعم

هر على كانت هذه الفرقة ضمن فرقة األزارقة؛ لكن جندة ظ. من اخلوارج؛ الذي قتل سنة تسعة وستني
فرقة األزارقة، وخالفهم يف بعض املسائل، وتبعه على ذلك بعض اخلوارج؛ فظهرت هذه الفرقة اليت 

  .تسمى النجدات
قال البن -وأصل هذه املناظرة ثابت يف صحيح مسلم؛ فقد قال له . جندة احلروري جاء يناظر ابن عباس

إن من ينصب دينه :  له ابن عباسكيف معرفتك بربك؛ ألن من قبلنا اختلفوا علينا؟ فقال: -عباس
: أعرفه مبا عرف به نفسه؛ أي. للقياس ال يزال الدهر يف التباس، مائال عن املنهاج طاعنا يف االعوجاج

من غري تردد، وأصفه مبا وصف نفسه :  مبا عرف به نفسه من غري روية؛ أي- عز وجل -أعرف اهللا 
  .إىل آخر ما ذكر نعم

   صورتهإن اهللا خلق آدم على: حديث
هأْوِيلي تاسِ فاَلن لَافتاخداً، وفْراباً متك يهف فنص هأَن ذَكَرمث قال. مث ذكر حديث الصورة، و:  

  ــــــــــــ
وحديث الصورة .  اليت جرى االختالف يف معناه-أو من النصوص-حديث الصورة من األحاديث . نعم

 - صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب - رضي اهللا عنه - هريرة هو ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن اهللا خلق آدم على صورته هذه الرواية اليت يف : قال

  .الصحيحني

)١/٤٢٢(  

  



والدارقطين، وابن أيب " السنة"وهناك رواية أخرى عن ابن عمر رواها عبد اهللا ابن اإلمام أمحد يف 
ال تقبحوا الوجه؛ فإن اهللا خلق :  قال- صلى اهللا عليه وسلم -اصم، وابن خزمية، وغريهم أن النيب ع

  .آدم على صورة الرمحن 
 ضعف هذه الرواية؛ وهلذا أول الرواية اليت قبلها إن اهللا خلق آدم على صورته -رمحه اهللا-ابن خزمية 

وأما الرواية اليت فيها . صورة هذا املضروبالضمري يعود يف ذلك على املضروب؛ خلق آدم على : قال
  .-رمحه اهللا-التصريح بالرمحن؛ فذهب إىل أن هذه الرواية ضعيفة، لكن األئمة تعقبوا ابن خزمية 

يف تضعيف هذه الرواية؛ فأثبتوا أن الرواية ثابتة من طريق صحيح، مث تعقبوه يف تأويل هذا : أوال
الفصول "  احلسن حممد بن عبد امللك الشافعي أنه قال يف كتابهوهلذا نقل شيخ اإلسالم عن أيب. احلديث

فأما تأويل من مل يتابعه عليه األئمة فغري مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف ": يف األصول 
  .خلق آدم على صورته : غري جمهول؛ حنو ما ينسب إىل أيب بكر حممد بن خزمية تأويل احلديث

أخطأ : قال" الترغيب والترهيب " اسم إمساعيل بن حممد التيمي؛ صاحب كتاب ونقل أيضا عن أيب الق
. حممد بن إسحاق بن خزمية يف حديث الصورة، وال يطعن عليه بذلك؛ بل ال يؤخذ عنه هذا فحسب

أشار بذلك إىل أنه قل من إمام إال وله زلة؛ فإذا ترك ذلك اإلمام ألجل زلته ترك كثري : قال أبو موسى
  .ة؛ وهذا ال ينبغي أن يفعلمن األئم

وقد تأول : قال" التوحيد " والكالم على كتابه:  عند ترمجته البن خزمية-رمحه اهللا-وقال اإلمام الذهيب 
ولو .  وقد تأول يف ذلك حديث الصورة؛ فليعذر من تأول بعض الصفات-ابن خزمية: يعين-يف ذلك 

التباع احلق أهدرناه وبدعناه؛ لقل من يسلم من أن كل من أخطأ يف اجتهاده؛ مع صحة إميانه، وتوخيه 
  .رحم اهللا اجلميع مبنه وكرمه. األئمة معنا

)١/٤٢٣(  

  

 - حول هذا احلديث-رمحه اهللا-وعلى كل حال؛ فإن احلديث يؤخذ على ظاهره، وكما قال ابن قتيبة 
، وإمنا وقع  أن الصورة ليست بأعجب من اليدين واألصابع والعني-واهللا أعلم-والذي عندي : قال

  .اإللف لتلك؛ أي إلثبات صورة اليدين واألصابع والعني
وحنن . وإمنا وقع اإللف لتلك؛ يئها يف القرآن، ووقعت الوحشة من هذه؛ ألا مل تأت يف القرآن: يقول

وقال شيخ اإلسالم بعد إيراد روايات هذا . نؤمن باجلميع، وال نقول يف شيء منه بكيفية وال حذف
هذا احلديث مل يكن بني السلف من القرون : والكالم على ذلك أن يقال:  حديث الصورة؛ قالاحلديث؛

الثالثة نزاع يف أن الضمري عائد إىل اهللا؛ فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق 
  .األحاديث كلها تدل على ذلك



طائفة الضمري فيه عائدا إىل غري اهللا تعاىل؛ حىت ولكن ملا انتشرت اجلهمية يف املائة الثالثة؛ جعل : مث قال
نقل ذلك عن طائفة من العلماء املعروفني بالعلم والسنة يف عامة أمورهم كأيب ثور، وابن خزمية، وأيب 

  .انتهى كالمه. ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغريهم من علماء السنة. الشيخ األصبهاين، وغريهم
إن اهللا خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، ونقل ذلك عنه اخلالل : قالوقد ذكر اإلمام أمحد أن من 

وبناء عليه فيحمل النص على . وغريه يف نقول كثرية؛ أنه أنكر على من صرف هذا النص عن ظاهره
  ظاهره من

لما { ) ١(} ويبقَى وجه ربك  { - عز وجل -غري تشبيه، وال متثيل وال تكييف؛ كما محلنا قول اهللا 
 يدبِي لَقْتشِ { ) ٢(} خرلَى الْعى عوتاس ٣(} ثُم. (  

__________  
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٣(

)١/٤٢٤(  

  

ر، فنحن جنرى هذا النص على ظاهره، ونكل كيفية هذا األم. كل هذه نصوص تثبت هللا صفات حقيقية
 تكلم شيخ اإلسالم على هذا احلديث يف أكثر -حقيقة-وقد  . - عز وجل -وكنه هذا األمر إىل اهللا 

لو طبع هذا اجلزء خلرج يف قرابة ثالمثائة : من مائة وثالثني ورقة من املخطوط يف نقل التأسيس؛ مبعىن
ستزادة؛ فلريجع إىل فمن أراد اال. يتكلم على تقرير هذا احلديث، والكالم حول هذا احلديث. صفحة

  . نعم-رمحه اهللا-كالمه فقد أجاد وأفاد 
  كالم ابن خفيف يف أصول السنة

  اتفاق املهاجرين واألنصار على تقدمي الصديق
وسنذكر أصول السنة، وما ورد من االختالف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ، وما : مث قال

وذكر . مث ذكر اخلالف يف اإلمامة، واحتج عليها. شاء اهللاوافقنا فيه أصحاب احلديث من املثبتة إن 
  :مث قال.  وأنه أفضل األمة- رضي اهللا عنه -اتفاق املهاجرين واألنصار على تقدمي الصديق 

  ــــــــــــ
طبعا؛ املسألة مسألة خالفية بني أهل السنة وبني الرافضة؛ فأهل السنة يرون أن اخلليفة واإلمام بعد النيب 

ال خالف بني الصحابة يف ذلك، وأنه األحق بذلك .  هو الصديق قوال واحدا- اهللا عليه وسلم  صلى-
وخالف يف ذلك الرافضة؛ فزعموا .  وتقدميه للصالة، وغري ذلك- صلى اهللا عليه وسلم -بإشارة النيب 



  . نعم- رضي اهللا عنه -أن األحق باإلمامة هو علي 
  أفعال العباد مقدرة معلومة

وقولنا فيها أن أفعال العباد : وكان االختالف يف خلق األفعال؛ هل هي مقدرة؟ أم ال؟ قال: مث قال
  .مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر

  ــــــــــــ
 مقدرة هللا - عز وجل -وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة؛ أم يثبتون أن أفعال العباد خملوقة هللا . نعم
لك القدرية النفاة؛ وميثلهم املعتزلة؛ فزعموا أن العبد خيلق فعل وخالف يف ذ.  حتت مشيئته- عز وجل -

 ترد على هذه - عز وجل - ولعموم مشيئة اهللا - عز وجل -والنصوص املثبتة لعموم خلق اهللا . نفسه
  .الطائفة نعم

  أهل الكبائر مؤمنون

)١/٤٢٥(  

  

لنا أم مؤمنون على اإلطالق، قو: وقال. مث ذكر اخلالف يف أهل الكبائر، ومسألة األمساء واألحكام
  .وأمرهم إىل اهللا تعاىل؛ إن شاء عذم، وإن شاء عفا عنهم

  ــــــــــــ
. مث ذكر مسألة اخلالف يف أهل الكبائر؛ املرتكبون للكبائر من هذه األمة، ومسألة األمساء واألحكام. نعم
مسلمون؟ هل هم كفار؟ االسم الذي يستحقه هؤالء الذين ارتكبوا هذه الكبرية؛ هل هم : أي

واألحكام؛ أحكامهم يف الدنيا؛ هل هم كفار؟ أم مؤمنون؟ وأحكامهم يف اآلخرة؛ هل يدخلون اجلنة من 
  أول وهلة؟ أم خيلدون يف النار؟

. فمذهب أهل السنة واجلماعة، أن أهل الكبائر من هذه األمة مؤمنون بإميام، فساق مبعاصيهم. نعم
 اهللا عز وجل؛ إن شاء عفا عنهم من أول وهلة، وأدخلهم اجلنة؛ وإن شاء وأما أمرهم يف اآلخرة فإىل

الشاهد أم ال خيلدون يف النار؛ كما يزعم الوعيدية؛ الذين هم . عذم بقدر ذنوم، مث أدخلهم اجلنة
  .اخلوارج واملعتزلة

وارج زعموا أنه فاتفق اخلوارج واملعتزلة على أن مرتكب الكبرية خيرج عن دائرة اإلسالم؛ لكن اخل
أما يف . يبقى يف مرتلة بني املرتلتني؛ ال مؤمن وال كافر؛ هذا يف الدنيا. ال: يدخل يف الكفر، واملعتزلة قالوا

  . أن مرتكب الكبرية خالد خملد يف النار-املعتزلة واخلوارج-اآلخرة فاتفق اجلميع 
. وصفون مبطلق اإلميان، ال اإلميان املطلقإم مؤمنون على اإلطالق؛ مبعىن أم ي: وقولنا: قال. مث قال

عندنا فرق بني مطلق اإلميان؛ فهذا يسمى مؤمن على وجه العموم، لكن ليس اإلميان الكامل، ليس 



أما من ارتكب كبرية فهو مؤمن .  يوصف به من مل يرتكب كبرية-هذا-اإلميان الكامل . اإلميان املطلق
  .ق اإلميان، ال اإلميان املطلقبإميانه فاسق مبعصيته؛ وهلذا يوصف مبطل

يف الدنيا يوصفون . وأمرهم إىل اهللا تعاىل؛ إن شاء عذم، وإن شاء عفا عنهم؛ هذا يف اآلخرة: يقول
ما مل . مبطلق اإلميان؛ أم مؤمنون لكن إميام ناقص، ال خيرجون عن دائرة اإلميان بارتكاب هذه الكبائر

  يرتكب مكفرا

)١/٤٢٦(  

  

 صلى اهللا عليه وسلم -دائرة اإلميان؛ لكن إميانه ناقص، ليس كإميان جربيل، أو إميان النيب فهو مؤمن يف 
الناس يف اإلميان سواء؛ وهلذا مرتكب هذه الكبرية :  أو إميان أيب بكر؛ كما يزعم اجلهمية الذين قالوا-

  .م على حد سواءال تؤثر عليه كبريته؛ وهلذا إميان أتقى الناس عندهم كإميان أفسق الناس؛ إذ ه
. هو مؤمن بإميانه، فاسق بكبريته؛ وهلذا حيب بقدر ما فيه من اإلميان، ويبغض بقدر ما فيه من املعصية. ال

) ١(} إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء { أما يف اآلخرة فأمرهم إىل اهللا 
  .إن شاء اهللا عفا عنه من أول وهلة، وأدخلهم اجلنة؛ برمحته، بشفاعة الشافعني. يئةداخلون حتت املش

وإما أن يعذم بقدر ذنوم لكن ال خيلدون يف النار؛ ألم مل يرتكبوا ما يلزم عليه التخليد يف النار، مل 
ما دام .  من الكبائرمل خيرجوا عن دائرة اإلسالم؛ مهما عملوا من املعاصي؛ مهما عملوا. يرتكبوا مكفرا

هذا الرجل أو هذا الشخص مل يرتكب مكفرا خيرجه عن دائرة اإلسالم؛ فإنه ال خيلد يف النار للوعد 
  . على نفسه نعم- عز وجل -الذي أخذه اهللا 

  أصل اإلميان وبيان زيادته ونقصانه
وذكر . رار واألعمالأصل اإلميان موهبة يتولد منها أفعال العباد؛ فيكون أصله التصديق واإلق: وقال

  :اخلالف يف زيادة اإلميان ونقصانه، وقال
  ــــــــــــ

وهذه مسألة جرى اخلالف فيها بني أهل السنة وخمالفيهم من أهل البدع، وأيضا جرى فيها اخلالف . نعم
بني أهل السنة وخمالفيهم من : الشق األول. بني أهل السنة أنفسهم؛ فاخلالف يف هذه املسألة ذو شقني

  .أهل البدع
__________  

  .٤٨:  سورة النساء آية -) ١(

)١/٤٢٧(  

  



. فذهب اجلهمية إىل أن اإلميان هو املعرفة؛ فمن عرف اهللا بقلبه فهو أيش؟ مؤمن؛ وإن عمل ما عمل
قَالَ لَقَد علمت ما { .  بقلبه- عز وجل -وهلذا عندهم فرعون مؤمن كامل اإلميان؛ ألنه عرف اهللا 

 عز -اليهود الذين قال اهللا . أبو طالب عندهم مؤمن) ١(} هؤلَاِء إِلَّا رب السماوات والْأَرضِ أَنزلَ 
  .مؤمنون) ٢(} يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناَءهم {  فيهم -وجل 

قرار باللسان وذهب الكرامية؛ هؤالء أيضا ممن خالف أهل السنة من أهل البدع؛ إىل أن اإلميان هو اإل
وهناك خالف بني أهل السنة، وبني مرجئة الفقهاء الذين هم . فقط؛ فاملنافقون عندهم أيش؟ مؤمنون

أصلها :  موهبة يتولد منها أفعال العباد؛ يعين-:كما قال املؤلف-اإلميان : فأهل السنة قالوا. األحناف
ل السنة؛ أن اإلميان اعتقاد وقول هذا هو مذهب مجهور أه. بالقلب؛ لكن اإلميان اعتقاد وقول وعمل

  .وعمل
األعمال ال تدخل يف مسمى اإلميان؛ وهلذا . أما مرجئة الفقهاء فذهبوا إىل أن اإلميان أيش؟ قول واعتقاد

. ذهب أهل السنة خالفا جلميع املرجئة بأصنافهم؛ مرجئة الفقهاء، أو املرجئة الغالة؛ الذين هم اجلهمية
والنصوص يف هذا . يزيد بأيش؟ بالطاعة، وينقص باملعصية. ان يزيد وينقصذهب أهل السنة إىل أن اإلمي

إن اإلميان قول : كتبت عن ألف شيخ مل أكتب إال عمن قال: ال حصر هلا؛ وهلذا قال اإلمام البخاري
  .وعمل؛ يزيد وينقص

  
__________  

  .١٠٢:  سورة اإلسراء آية -) ١(
  .١٤٦:  سورة البقرة آية -) ٢(

)١/٤٢٨(  

  

. اإلميان قول وعمل؛ يزيد وينقص: أدركت سبعني من األئمة املعتربين كلهم يقول: وقال اإلمام أمحد
أهل السنة واخلوارج يتفقون على أن اإلميان قول وعمل . وهنا جاء اخلالف بني أهل السنة واخلوارج

اإلميان شيء واحد؛ . واعتقاد؛ لكن خالف اخلوارج أهل السنة، أم زعموا أن اإلميان ال يزيد وال ينقص
  .فإذا ذهب بعضه ذهب كله؛ وهلذا عندهم من وقع يف كبرية ذهب إميانه كامال

يكون اإلنسان . اإلميان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ويتباعد. ال: أهل السنة قالوا
وفيق، وصلى اهللا وسلم على هذا ما يتعلق مبسألة اإلميان على وجه اإلمجال، وباهللا الت. يف إميان وفسق

  .نبينا حممد
  القرآن كالم اهللا غري خملوق



احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا؛ نبينا حممد وعلى آله وصحبه . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .وسلم، ومن وااله

القرآن؛ مث كان االختالف يف : قال. إنه يزيد وينقص: قولنا: -رمحه اهللا تعاىل؛ وقال-قال املصنف 
خملوق أو غري خملوق؟ فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كالم اهللا غري خملوق، وأنه صفة اهللا؛ منه بدأ قوال، 

إن اهللا يرى يف يوم : قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد: مث ذكر اخلالف يف الرؤية، وقال. وإليه يعود حكما
  .القيامة، وذكر احلجة

  ــــــــــــ
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء املرسلني؛ نبينا . حيمبسم اهللا احلمن الر

  .حممد؛ عليه وعلى آله وصحبه، أفضل الصالة وأمت التسليم
مث كان االختالف يف القرآن :  قال-رمحه اهللا-ال زال النقل من كالم اإلمام أيب عبد اهللا بن اخلطيب 

إن القرآن كالم اهللا غري خملوق، وإنه صفة منه بدأ قوال، وإليه :  أئمتناخملوق أو غري خملوق؟ فقولنا وقول
  .يعود حكما

فذهبت . مسألة القرآن من املسائل اليت جرى اخلالف فيها بني أهل السنة، وبني اجلهمية واملعتزلة
 عز -ن اهللا اجلهمية واملعتزلة أن القرآن خملوق؛ أما أهل السنة فذهبوا إىل ما ذكره املؤلف؛ أنه مرتل م

  . تكلم به حقيقة-وجل 

)١/٤٢٩(  

  

مل خيلقه يف اهلواء؛ كما زعم اجلهمية . تكلم به ابتداء: فهو صفة من صفاته سبحانه وتعاىل منه بدأ؛ أي
؛ بل -صلى اهللا عليه وسلم-واملعتزلة، ومل خيلقه يف اللوح احملفوظ، ومل يتكلم به ابتداء جربيل، وال حممد 

بدأ الكالم من اهللا، وإليه يعود حكما؛ أي يعود يف آخر الزمان؛ : يعين.  به ابتداءاهللا هو الذي تكلم
 رضي اهللا عنه -حيث يرفع أو ميحى من املصاحف، ويرفع من القلوب؛ كما ثبت ذلك عن ابن مسعود 

-.   
يوم القيامة، أن اهللا يرى يف : قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد: وقال. مث ذكر اخلالف يف الرؤية: وقوله. نعم

 يوم - عز وجل -وهذه املسألة سبق الكالم عليها يف القسم األول؛ يف إثبات رؤية اهللا . وذكر احلجة
وهذا ما ثبت بصريح الكتاب، وصحيح السنة، مما أمجع عليه أهل العلم؛ بل ثبت . القيامة عيانا باألبصار

ومن تبعهما من اخلوارج والرافضة من إنكار حىت بداللة العقل؛ خالفا ملا ذهب إليه اجلهمية واملعتزلة، 
  . يوم القيامة- عز وجل -رؤية اهللا 

أما األشاعرة فقد أثبتوا رؤية اهللا يوم القيامة؛ موافقني يف ذلك أهل السنة، لكنهم خالفوا أهل السنة؛ 



ي الرؤية وأهل املعتزلة تنف. أرادوا التوسط بني املعتزلة وبني أهل السنة. يرى إىل غري جهة: ألم قالوا
 يرى من فوق؛ يراه املؤمنون من فوقهم كما جاء صرحيا يف - عز وجل -السنة يثبتوا؛ يثبتوا أن اهللا 

فجاءوا ذه !! األشاعرة ال يثبتون صفة العلو، وهلذا بقوا متحريين؛ كيف يثبتون صفة الرؤية؟. السنة
  .اهللا يرى إىل غري جهةالبدعة اليت تستحيل عقال، فضال عن استحالتها شرعا؛ أن 

ليس هناك مث ما يرى إال إما أن يرى من األمام أو اخللف، أو فوق أو حتت أو ميني أو ! إذا كيف يرى؟
  .نعم.  يرى يوم القيامة من فوق- عز وجل -مشال، والنصوص تشهد أن اهللا 

  ذكر ابن خفيف للمسائل االعتقادية اليت ورد فيها اخلالف

)١/٤٣٠(  

  

أين ذكرت أحكام االختالف على ما ورد من ترتيب احملدثني يف كل : -رمحك اهللا-لم واع: مث قال
   ...- عز وجل -األزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام اجلمل من العقود؛ فنقول ونعتقد أن اهللا 

  ــــــــــــ
سنة، مث ذكر سابقا مسائل الكبار يف االعتقاد كما جاءت مرتبة؛ عند أهل احلديث، عند أهل ال: يعين
  .وأنا أذكر اآلن بعض املسائل املتعلقة أيضا بأمور االعتقاد مما جرى فيه االختالف نعم: قال

  إثبات أن اهللا يف السماء على عرشه
 له عرش، وهو على عرشه فوق سبع مساواته بكمال أمسائه وصفاته؛ - عز وجل -فنقول ونعتقد أن اهللا 

يدبر الْأَمر من السماِء إِلَى { : وقال تعاىل ) ١(} ) ٥(عرشِ استوى الرحمن علَى الْ{ : كما قال تعاىل
 هإِلَي جرعي ضِ ثُمإنه يف األرض كما هو يف السماء على عرشه؛ ألنه عامل مبا جيرى : وال نقول) ٢(} الْأَر

  .لوقتان للبقاء ال للفناءونعتقد أن اهللا خلق اجلنة والنار، وأما خم: إىل أن قال. على عباده
  ــــــــــــ

وهذا هو مذهب السنة، وتقدم مرارا خمالفا بذلك ما . ذكر أوال مسألة العلو واالستواء على العرش. نعم
  .ذهب إليه حلولية الصوفية، وذكر األدلة على ذلك

هذا مذهب ذكر شيخ اإلسالم أن . إنه يف األرض كما هو يف السماء على عرشه: وال نقول: مث قال
طائفة الساملية من الصوفية؛ أرادوا اجلمع بني النصوص املثبتة للعلو، والنصوص املثبتة للمعية والقرب؛ 

  .وهذا مذهب باطل؛ مذهب فاسد ترده األدلة. إن اهللا على العرش، واهللا يف كل مكان: فقالوا
ا أن اهللا مع عباده؛ أن هذه املعية ألنه عامل مبا جيري على عباده، كأنه يشري أن النصوص اليت فيه: مث قال

  .ونعتقد أن اهللا خلق اجلنة والنار، وأما خملوقتان للبقاء ال للفناء: مث قال. هي معية أيش؟ معية العلم
  اجلنة والنار خملوقتان دائمتان



__________  
  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .٥:  سورة السجدة آية -) ٢(

)١/٤٣١(  

  

سنة واجلماعة؛ أن اجلنة والنار خملوقتان دائمتان أبد اآلباد، ال تفنيان، وال يفىن وهذا أيضا مذهب أهل ال
  .أهلهما؛ خالفا ملذهب اجلهم بن صفوان، وأيب اهلذيل العالف؛ اللذين زعما أن اجلنة والنار تفنيان

  
اعة على أن وقد اتفق سلف األمة وأئمته،ا وسائر أهل السنة واجلم: -رمحه اهللا-وهلذا قال شيخ اإلسالم 

ومل يقل بفناء مجيع . من املخلوقات ما ال يعدم وال يفىن بالكلية كاجلنة والنار والعرش وغري ذلك
املخلوقات إال طائفة من أهل الكالم واملبتدعني كاجلهم بن صفوان، ومن وافقه من املعتزلة؛ يعين أبا 

  .اهلذيل العالف إىل آخر ما قال رمحه اهللا نعم
  وح واجلسداملعراج كان بالر

: إىل أن قال.  عرج بنفسه إىل سدرة املنتهى- صلى اهللا عليه وسلم -ونعتقد أن النيب : إىل أن قال
 صلى اهللا -هؤالء إىل اجلنة وهؤالء إىل النار ونعتقد أن للرسول : ونعتقد أن اهللا قبض قبضتني؛ فقال

  . حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع-عليه وسلم 
  ــــــــــــ

 عرج بنفسه إىل - صلى اهللا عليه وسلم -نعتقد أن النيب : ذكر هذه املسائل العقدية؛ فمنها قال. نعم
 عرج جبسده وروحه؛ يقظة - صلى اهللا عليه وسلم -سدرة املنتهى، وهذا هو القول الراجح؛ أن النيب 

ء، فهذا ثابت يف القرآن أما أصل العروج واإلسرا. هذا هو الذي قامت عليه األدلة. ال مناما مرة واحدة
  ) .١(} سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى { 

__________  
  .١:  سورة اإلسراء آية -) ١(

)١/٤٣٢(  

  

 - العبد يف قول اهللا ذلك أن. وأما مسألة أن العروج كان بالروح واجلسد فهذا هو الذي تعضده األدلة
وأيضا يقظة ال مناما؛ ألن . يشمل الروح واجلسد) ١(} سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده  { -عز وجل 



وإمنا تظهر اآلية إذا كان العروج بالروح . العروج مناما هذا ال جديد فيه، وال يتأتى أن ينكره املشركون
ذا كذب املشركون بذلك، وهذا هو القول الذي تعضده واجلسد يف ليلة واحدة، ويرجع إىل مكة؛ وهل
  .األدلة، وهو الذي ذهب إليه مجهور أهل السنة

لكن من الناس من ذهب إىل أن اإلسراء كان بروحه دون جسده، ومنهم من ذهب إىل أن اإلسراء كان 
ل هذه األقوال وك. مرة يقظة، ومرة مناما: مناما ال يقظة، ومنهم من ذهب إىل أن اإلسراء كان مرتني

  .مرجوحة
  هؤالء إىل اجلنة، وهؤالء إىل النار: اهللا قبض قبضتني؛ فقال

هؤالء إىل اجلنة، وهؤالء إىل النار وهذا قد ورد يف : ونعتقد أن اهللا قبض قبضتني؛ فقال: إىل أن قال
، "لكىنا" حديث مرفوع بألفاظ وطرق متعددة؛ كما عند اإلمام أمحد، وابن أيب عاصم، والدواليب يف 

  " .الضعفاء " والعقيلي يف 
 - عز وجل -وأحاديث القبضتني أحاديث صحيحة مبجموعها؛ فقبض قبضة إىل اجلنة؛ ممن كتب اهللا 

وقبض قبضة إىل النار؛ ممن كتب وقضى وقدر أم . وقدر أم من أهل اجلنة، ويعملون بعمل أهل اجلنة
  .ؤخذ من هذا العمل االتكال على ما سبق يف علم اهللامن أهل النار، ويعملون بعمل أهل النار؛ لكن ال ي

__________  
  .١:  سورة اإلسراء آية -) ١(

)١/٤٣٣(  

  

خالص ما دام أنه معروف ! يا رسول اهللا، إذن أفال ندع العمل؟: وهلذا استشكل هذا الصحابة فقال
ا فكل ميسر ملا خلق له فأما اعملو.  ال- صلى اهللا عليه وسلم -أهل اجلنة من أهل النار؛ فقال النيب 

أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة، وتال 
وأَما ) ٧(فَسنيسره للْيسرى ) ٦(وصدق بِالْحسنى ) ٥(فَأَما من أَعطَى واتقَى  { - عز وجل -قول اهللا 

  ) .١(} ) ١٠(فَسنيسره للْعسرى ) ٩(وكَذَّب بِالْحسنى ) ٨(ستغنى من بخلَ وا
هذا أمره إىل اهللا، . فاملؤمن مطلوب منه العمل، وليس مطلوب منه النظر إىل ما كُتب عليه، وقُدر عليه

 أن -وجل  عز -أما املؤمن فمطلوب منه أن يعمل؛ أن يوحد اهللا .  وله- عز وجل -وهذا فعل اهللا 
  .ميتثل أمره، وجيتنب يه
   وأنه أول شافع وأول مشفع- صلى اهللا عليه وسلم -إثبات حوض النيب 

وهذا مما تواترت به السنة؛ إثبات حوض .  حوضا- صلى اهللا عليه وسلم -ونعتقد أن للرسول : مث قال
ه شهر وعرضه شهر، وأن أن طول:  وجاء يف صفاته أحاديث كثرية؛ منها- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 



  .من شربه ال يظمأ بعد ذلك أبدا. ماءه أبيض من اللنب، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج
 ..................................................................................

  ـــــــــــــــ
 صلى اهللا عليه -ها واردا حوض نبينا وثبت أن لكل نيب حوضا، وأن أكرب وأوسع هذه األحواض وأكثر

وأنكر اخلوارج واملعتزلة؛ أو بعض املعتزلة هذا احلوض؛ متعللني بعلل واهية ال تقوم عليها  . -وسلم 
  .حجة

__________  
  .١٠-٥:  سورة الليل آية -) ١(

)١/٤٣٤(  

  

هذا من عقيدة أهل  . - صلى اهللا عليه وسلم -النيب : ونعتقد أنه أول شافع، وأول مشفع؛ أي: مث قال
ملا س سة من :  قال-صلى اهللا عليه وسلم-السنة واجلماعة؛ وذلك ملا ثبت يف الصحيحني؛ أن النيب

أنا سيد ولد آدم وال فخر مث ساق حديث الشفاعة الطويل، وأن الناس يفزعون إليه يف : الذراع قال
 نوحا، مث يأتون موسى، مث يأتون إبراهيم املوقف يوم القيامة إذا طال وقوفهم؛ فيأتون آدم، مث يأتون

  .وموسى وعيسى
إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله : كل واحد حييلهم إىل اآلخر، ويذكر خطيئة له، ويقول

 صلى اهللا عليه وسلم -إىل أن يأتوا النيب . يتربأ من الشفاعة يف هذا املوقف. مثله، ولن يغضب بعده مثله
:  عليه من احملامد؛ كما قال- عز وجل - يذهب؛ فيسجد حتت العرش، ويفتح اهللا أنا هلا مث:  فيقول-

  .ارفع رأسك، وسل تعطى، واشفع تشفع: ما ال أحسنه اآلن فيقال
عسى أَنْ  { - عز وجل -هذه الشفاعة العظمى اليت حيمده عليها الناس، وهي اليت جاءت يف قول اهللا 

محا مقَامم كبر ثَكعبا يذلك بالشفاعة - صلى اهللا عليه وسلم -؛ فقد فسر النيب ) ١(} ) ٧٩(ود 
  .نعم. العظمى كما يف صحيح البخاري

  إثبات الصراط وامليزان
ومما نعتقد أن اهللا : وذكر الصراط وامليزان واملوت، وأن املقتول قتل بأجله، واستويف رزقه؛ إىل أن قال

. احلديث... هل من سائل:  الليل اآلخر؛ فيبسط يده فيقوليرتل كل ليلة من السماء الدنيا يف ثلث
ونعتقد أن اهللا كلم موسى تكليما، واختذ : قال. وذكر احلديث يف ذلك. وليلة النصف، وعشية عرفة

  .إبراهيم خليال وأن اخللة غري الفقر ال كما قال أهل البدع
  ــــــــــــ



__________  
  .٧٩:  سورة اإلسراء آية -) ١(

)١/٤٣٥(  

  

الصراط الذي هو اجلسر الذي على منت جهنم، وجاءت اإلشارة إليه يف قول اهللا . مث ذكر الصراط. نعم
وهو أيضا . وجاء التصريح به يف صحيح وصريح السنة) ١(} وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها  { - عز وجل -

بعض املعتزلة، واخلوارج، وزعموا  وأنكر ذلك اجلهمية، و- صلى اهللا عليه وسلم -مما تواتر عن النيب 
أن الصراط الوارد يف النصوص هو الطريق، وليس هذا املذكور يف األحاديث؛ اجلسر املمدود على منت 

  .جهنم
مث ذكر أيضا من عقيدة أهل السنة إثبات امليزان؛ وهو ميزان حسي حقيقي ال معنوي ذو كفتني؛ توزن 

ن؟ ولعل الراجح أن األعمال توزن، والعامل يوزن، فيه األعمال على خالف؛ ما الشيء الذي يوز
  .وأنه ميزان واحد، وليس مبوازين متعددة.  توزن-أيضا-وصحف اإلنسان اليت كتب فيها أعماله 

. إمنا هو باعتبار مجع املوزون) ٢(} ونضع الْموازِين { : وما جاء من مجع هذه املوازين يف قوله سبحانه
أنكرت اجلهمية وبعض املعتزلة امليزان، .  واحد؛ كما ثبت ذلك صرحيا يف السنةأما امليزان فهو ميزان

وأولوا النصوص الواردة يف ذلك؛ بناء على القاعدة العامة عندهم؛ عرض نصوص الوحيني على عقوهلم، 
 يكن لو مل: قال العلماء.  إال البقال وحنو ذلك-تعاىل اهللا عن ذلك-وزعموا أن امليزان ال حيتاج إليه إال 
  . للخلق- عز وجل -يف إثبات امليزان إال إظهار عدل اهللا 

  
  حقيقة املوت والقتل

مث ذكر املوت، وأن املقتول قتل بأجله، واستوىف رزقه؛ خالفا ملذهب املعتزلة الذين زعموا أن املقتول 
الرجل  جعل هذا - عز وجل -اهللا . والصحيح أن املقتول مات بأجله؛ فالقتل سبب. قطع عليه أجله

  .ميوت بالقتل، وذاك ميوت باملرض، وهذا ميوت باحلادث، وذاك ميوت من غري سبب؛ ميوت على فراشه
__________  

  .٧١:  سورة مرمي آية -) ١(
  .٤٧:  سورة األنبياء آية -) ٢(

)١/٤٣٦(  

  



ا يستأْخرونَ ساعةً فَإِذَا جاَء أَجلُهم لَ { - عز وجل -ومن مات فقد استوىف رزقه وأجله؛ وهلذا قال اهللا 
أن روح القدس نفث :  أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم -وثبت عن النيب ) ١(} ) ٣٤(ولَا يستقْدمونَ 

  .يف روعي أنه لن متوت نفس إال وقد استكملت رزقها وأجلها؛ فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب 
 - عز وجل -أجله؛ الذين هم املعتزلة؛ أن اهللا ويرد على هؤالء الذين زعموا أن املقتول قطع عليه 
" وأيضا مما رد عليهم البغدادي يف كتاب ! واضح؟. وضع هلذا اإلنسان أجلني ال يدري أيهما ميوت إليه

 أجل وعمر هذا اإلنسان، ومن كان -أيش؟-أيضا جعلوا العباد قادرين على إنقاص : قال" أصول الدين
هو قادر أيضا على زيادة عمر هذا اإلنسان، وهذا مما يدل على بطالن قادرا على إنقاص عمر اإلنسان؛ ف

  .هذا املذهب
   إىل السماء الدنيا- عز وجل -نزول املوىل 
 يرتل كل ليلة إىل السماء الدنيا يف ثلث الليل اآلخر فيبسط - عز وجل -ومما نعتقد أن اهللا : إىل أن قال
 عز وجل -ق الكالم عليه، وإثبات الرتول حقيقة هللا وهذا سب. أال هل من سائل احلديث: يده؛ فيقول

  . على الوجه الالئق به سبحانه-
ويرتل ليلة النصف من شعبان، وجاء هذا يف أحاديث متعددة عن أيب بكر، : وليلة النصف؛ أي يعين

 عز -يرتل اهللا :  أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم -منه ما روي عن أيب بكر عن النيب . وعائشة، وغريمها
 ليلة النصف من شعبان إىل السماء الدنيا؛ فيغفر لكل نفس إال إنسان يف قلبه شحناء أو شرك -وجل 
   .- عز وجل -باهللا 
  

__________  
  .٣٤:  سورة األعراف آية -) ١(

)١/٤٣٧(  

  

إنه ال : فمن العلماء من طعن يف أسانيدها، وتكلم يف أسانيدها وقال. واألحاديث األخرى حنو من ذلك
لكن . حقيقة هي جاءت بأسانيد، وطرق متعددة، وال خيلو طريق منها من مقال. خيلو إسناد من مقال

 ذهب إىل أن هذه األحاديث مبجموع هذه األسانيد ترتقي؛ أو يرتقي درجة -رمحه اهللا-الشيخ ناصر 
  .هذا احلديث إىل الصحة أو احلسن

 الذين خيصون هذه الليلة بالقيام أو بشيء وعلى فرض صحة هذا احلديث؛ فال متمسك فيه ألهل البدع
نعم يرتل كما يرتل كل ليلة إىل السماء الدنيا؛ لكن هذا نزول . من العبادة والذكر؛ فال دليل يف ذلك

  .خمصوص ليلة النصف من شعبان



 وال عن أصحابه، وال عن أهل القرون املفضلة، وال - صلى اهللا عليه وسلم -لكن مل يثبت عن النيب 
فال جيوز .  بشيء من العبادة، أو بشيء من الذكر-بأيش؟-ئمة املعتربين أم خصوا هذه الليلة عن األ

  .أن ختص هذه الليلة عن سائر الليايل بشيء من العبادات
وجاء التصريح بلفظ الرتول يف عشية عرفة عند أيب يعلى . ويرتل عشية عرفة: وعشية عرفة؛ أي: مث قال

دنيف التوحيد، وابن خزمية يف صحيحه، وابن بطة يف اإلبانة وغريهميف مسنده، وعند ابن م مث قال. ه :
  . واختذ إبراهيم خليال- عز وجل -إثبات صفة الكالم هللا : ونعتقد أن اهللا كلم موسى تكليما أي

ر وذكر أن اخللة غري الفقر؛ ال كما قال أهل البدع، وذلك أن املعتزلة واجلهمية زعموا أن اخللة هي الفق
واخللة أكمل من .  حقيقة احملبة وحقيقة اخللة- عز وجل -نثبت هللا . ال: واحلاجة؛ لكن أهل السنة قالوا

أا كمال احملبة املستلزمة من العبد : احملبة بل هي غاية احملبة؛ وهلذا قال شيخ اإلسالم يف تعريف اخللة
  .نعم. هم وحيبونهكمال العبودية هللا، ومن الرب كمال الربوبية لعباده الذين حيب

   بالرؤية- صلى اهللا عليه وسلم -اختصاص نبينا 

)١/٤٣٨(  

  

 بالرؤية، واختذه خليال كما اختذ إبراهيم - صلى اهللا عليه وسلم -ونعتقد أن اهللا تعاىل خص حممدا 
ه علْم الساعة إِنَّ اللَّه عند{ ونعتقد أن اهللا تعاىل اختص مبفاتح مخس من الغيب ال يعلمها إال اهللا . خليال
  .ونعتقد املسح على اخلفني ثالثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم) ١(} 

  ــــــــــــ
 بالرؤية، واختذه خليال كما اختذ - صلى اهللا عليه وسلم -ونعتقد أن اهللا تعاىل خص حممدا : يقول. نعم

وشاركه . مباذا؟ بالكالم مباشرة -عليه السالم- خص موسى - عز وجل -إبراهيم خليال؛ مبعىن أن اهللا 
  . يف هذه اخلاصية، وقد كلم ربه ليلة اإلسراء دون واسطة- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

 يف هذه اخلصلة؛ - صلى اهللا عليه وسلم -وخص إبراهيم عليه الصالة والسالم باخللة، وشاركه النيب 
إن اهللا اختذين خليال كما اختذ إبراهيم : ؛ كما ثبت يف الصحيحني-صلى اهللا عليه وسلم-كما قال النيب 

  .خليال 
 - صلى اهللا عليه وسلم -املؤلف ذهب إىل أنه خص حممدا دون سائر األنبياء بالرؤية؛ مبعىن أن النيب 

: القول األول.  مسألة خالفية فيها ثالثة أقوال-كما أسلفت-وهذه املسألة . رأي ربه من غري حجاب
رضي - لربه، وهذا قول عائشة، وابن مسعود، وأبو هريرة -هللا عليه وسلم  صلى ا-إنكار رؤية النيب 

: ثالث من حدثك ن فقد ك:  قالت-رضي اهللا عنها-وهلذا ثبت يف الصحيحني أن عائشة . -اهللا عنهم
  .من حدثك أن رسول اهللا رأى ربه؛ فقد كذب



  .ربه إىل - صلى اهللا عليه وسلم -وذهب فريق ثان إىل إثبات رؤية النيب 
  .القول األول إنكار الرؤية الذي هو قول عائشة، وأبو هريرة، وابن مسعود

  
__________  

  .٣٤:  سورة لقمان آية -) ١(

)١/٤٣٩(  

  

وممن ذهب إىل هذا .  رأى ربه ليلة املعراج- صلى اهللا عليه وسلم -القول الثاين إثبات الرؤية؛ أن النيب 
بن عباس، واحلسن البصري، والربيع بن سليمان، وابن القول ابن عباس، وأنس، وعكرمة تلميذ ا

خزمية، واإلمام أمحد يف إحدى الروايتني عنه، وأبو إمساعيل اهلروي، والزهري، وعروة بن الزبري، ومعمر 
  .وغريهم، وهو الذي رجحه اإلمام النووي
 إمنا هو -ليه وسلم  صلى اهللا ع- لرؤية النيب -رضي اهللا عنها-وقد ذكر اإلمام النووي أن نفي عائشة 

  . لذكرته- صلى اهللا عليه وسلم -باجتهاد منها؛ فلو كان عندها حديث عن النيب 
ال يثبتون : التوقف يف املسألة؛ يعين: القول الثالث؛ وهو قول القاضي عياض، وأيضا رجحه القرطيب

قل ما ينفي ذلك؛ وهلذا ليس هناك دليل صريح يف املسألة، وليس يف الع: الرؤية، وال ينفوا؛ ألنه يقول
  .هناك أدلة متكافئة أو أقوال متكافئة. التوقف

 ومال إليه شيخ اإلسالم؛ وإن مل -رمحه اهللا-ولعل القول الراجح، وهو الذي رجحه اإلمام ابن حجر 
  .إثبات الرؤية القلبية دون الرؤية؛ أيش؟ البصرية: يصرح به

 رأى - صلى اهللا عليه وسلم -جتتمع األدلة أن النيب وذا جتتمع األقوال، وحىت : يقول شيخ اإلسالم
ويدل على ذلك أن املروي عن ابن عباس مرة بإطالقه؛ رأى : يقول. ربه بفؤاده، ومل يره بعيين رأسه

  ....ربه، ومرة

)١/٤٤٠(  

  

مع وذا جتتمع األقوال، وحىت جتت: إثبات الرؤية القلبية دون الرؤية أيش؟ البصرية، يقول شيخ اإلسالم
ويدل على ذلك :  رأى ربه بفؤاده ومل يره بعيين رأسه، يقول- صلى اهللا عليه وسلم -األدلة أن النيب 

رآه بفؤاده، فدل على أنه : رأى ربه، واملرة األخرى يقول: أن املروي عن ابن عباس مرة بإطالق يقول
: رواية يثبت الرؤية يقول: تانوكذلك املروي عن اإلمام أمحد رواي: أراد بالرؤية هذه رؤية الفؤاد، يقول



رآه بفؤاده، ومرة ينفي الرؤية، فما ورد من نفي الرؤية فإنه قصد أيش؟ الرؤية البصرية، وما ورد عنه يف 
إثبات الرؤية فأراد إثبات الرؤية القلبية، وهذا هو الذي أيضا رجحته اللجنة الدائمة برئاسة مساحة 

  .-يهرمحة اهللا عل-الشيخ عبد العزيز بن باز 
، أو يضبط ذلك ابن -رمحه اهللا-ما معىن رآه بفؤاده أو بقلبه؟ يوضح ذلك ابن القيم : قد يقول قائل

الرؤية القلبية هي انكشاف صورة املعلوم له حبيث تكون نسبته إىل القلب : "القيم يف كلمات يقول
را يف القلب كصورة صورة هذا الشيء املعلوم تنطبع يف القلب فتكون صو". كنسبة املرئي إىل العني
  .-وهللا املثل األعلى-الشيء املرئي بالعني 
   مبفاتيح الغيب- عز وجل -اختصاص املوىل 

وهذا جاء صرحيا يف قوله ". ونعتقد أن اهللا تعاىل اختص مبفاتح مخس من الغيب ال يعلمها إال هو: "مث قال
لُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكِْسب إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينز{ : سبحانه

 وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وصلى اهللا عليه -وجاء أيضا يف الصحيحني عن النيب ) ١(} غَد 
  .مفاتح الغيب مخسة مث قرأ هذه اآلية:  أنه قال-وسلم 

__________  
  .٣٤: رة لقمان آية  سو-) ١(

)١/٤٤١(  

  

وكأنه يرد ذه اجلملة على بعض أهل التصوف الذين يزعمون أم أيش؟ يعلمون ما يف الغيب، وهلذا 
يزعمون أم خيربون بالشيء الذي مل يقع، وخيربون عن األمور اليت ستقع مستقبال، فكأنه يرد عليهم 

فمن ادعاه فهو كاذب، وأيضا ميكن يرد بذلك  - عز وجل -إن علم الغيب من اختصاص اهللا : يقول
  .على السحرة وعلى الكهان، وعلى كل من زعم أنه يعلم الغيب

  إثبات املسح على اخلفني
هذه املسألة من املسائل الفقهية، ". ونعتقد املسح على اخلفني ثالثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم: "مث قال

عتقاد؟ بل إن األئمة دائما يوردون مثل هذه املسألة يف كتب فلماذا أوردها ابن خفيف هنا يف مسائل اال
  االعتقاد، أوردوها ملاذا؟

  
أحسنت، للرد على الرافضة الذين ينكرون املسح على اخلفني؛ فصارت كأا من املسائل الفاصلة بني 

  .أهل السنة وبني أهل البدعة من الرافضة، نعم
  الصرب على السلطان من قريش ما أقام الصالة



ونعتقد الصرب على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصالة من اجلمع واألعياد، 
  .واجلهاد معهم ماض إىل يوم القيامة، والصالة يف اجلماعة حيث ينادى هلا واجب إذا مل يكن عذر مانع

  ــــــــــــ

)١/٤٤٢(  

  

هذا هو عقيدة أهل السنة ". ن جور أو عدلونعتقد الصرب على السلطان من قريش ما كان م: "نعم قال
واجلماعة أم يصربون على هذا اإلمام وعلى هذا السلطان وعلى هذا األمري سواء كان عادال أو جائرا؛ 

خيار : امسع وأطع وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك ويف صحيح البخاري: ملا ثبت يف صحيح مسلم
، -أي تدعون هلم ويدعون لكم- ويصلون عليكم أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم، وتصلون عليهم

وشرار أئمتكم الذين تلعنوم ويلعنونكم، وتبغضوم ويبغضونكم الحظ هذه العداوة بينهم، فقال 
ال ما أقاموا فيكم الصالة ؛ وذلك ملا يترتب : أفال ننابذهم بالسيف؟ أال خنرج عليهم؟ قال: الصحابة

  .-سبحانه وتعاىل-فاسد العظيمة اليت ال يعلم مداها إال اهللا على اخلروج على هؤالء األئمة من امل
نعم، جيب أن يكون ". ما أقام الصالة من اجلمع واألعياد، واجلهاد معهم ماض إىل يوم القيامة: "مث قال

اجلهاد حتت رايتهم، حىت وإن كانوا ظلمة، حىت وإن ظهر منهم شيء من الفسق، فيجب أن ينضوي 
حتت رايتهم، إذا كان هناك راية للجهاد ينبغي أن ينضوي حتت هذه الراية، املسلم حتت طاعتهم و

وخالف يف ذلك اخلوارج واملعتزلة والرافضة، أما اخلوارج واملعتزلة فأوجبوا اخلروج على اإلمام إذا ظلم 
م، وجار، وأما الرافضة فزعموا أن اجلمع واألعياد واجلهاد ال جتب إال حتت راية اإلمام املعصوم عنده

واإلمام املعصوم عندهم انقطع أو انتهى بانتهاء اإلمام الثاين عشر؛ وهلذا هم ينتظرون من ذاك الوقت إىل 
  .هذا الوقت، ليس هلم إمام معصوم

، وهي أن الفقيه ميكن أن يقوم "والية الفقيه"وهلذا جاء يف هذه العصور املتأخرة بدعا جديدة عندهم 
املختفي يف سرداب سامراء، فيمكن أن يصلَّى خلف هذا الفقيه، باألعمال أو ينوب عن هذا اإلمام 

  .وأيضا جياهد حتت رايته، وهذا قول جديد هلم يف مذهبهم
  وجوب صالة اجلماعة

)١/٤٤٣(  

  

أي ذا يرد على من؟ على ". والصالة يف اجلماعة حيث ينادى هلا واجب إذا مل يكن عذر مانع: "مث قال
 اجلماعة ال جتب إال خلف اإلمام املعصوم، مسألة وجوب صالة اجلماعة الرافضة الذين زعموا أن صالة



مسألة من مسائل األحكام ومسألة خالفية، ذهب طائفة من أهل العلم إىل القول بوجوا على األعيان، 
وهو الذي نص عليه املؤلف هنا، وإىل هذا القول ذهب عطاء بن أيب رباح، واحلسن البصري، وأبو 

 وأبو ثور، واإلمام أمحد يف ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي يف بعض أقواله، وابن عمرو األوزاعي،
خزمية، وابن املنذر، وابن حبان، وداود الظاهري، وتبعه على ذلك أيضا ابن حزم، وهو قول اإلمام 

البخاري، ونص عليه التهانوي من احلنفية، وهذا ما رجحه شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم، بل هناك 
  .قول عن شيخ اإلسالم أن اجلماعة شرط لصحة الصالة، وإن كان هذا القول مرجوح

القول الثاين أا فرض على الكفاية، وهو الراجح من مذهب الشافعي، وقول بعض أصحاب مالك، 
وهو قول يف مذهب اإلمام أمحد، وبه قال كثري من احلنفية، ورجح هذا القول اإلمام النووي، لكن الذي 

من ذلك أوال وجوب : ألدلة القول بالوجوب؛ فالنصوص صرحية يف وجوب صالة اجلماعةتعضده ا
 مل يعذر املؤمنني بترك صالة اجلماعة واحلرب قائمة والعدو - عز وجل -صالة اخلوف، فإذا كان اهللا 

 صلى اهللا -أمامهم، فما الظن بالسلم؟ فهذا من األدلة على وجوب صالة اجلماعة، وأيضا قول النيب 
واألحاديث والنصوص يف هذا كثرية، من أراد الوقوف . ..  لقد مهمت أن آمر بالصالة-عليه وسلم 

  .عليها فلريجع لكتب الفقه، نعم
  صالة التراويح سنة

والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصالة عمدا فهو كافر، والشهادة والرباءة بدعة، والصالة على من 
ل أحدا جنة وال نارا حىت يكون اهللا يرتهلم، واملراء واجلدال يف الدين مات من أهل القبلة سنة، وال نرت

  .بدعة
  ــــــــــــ

)١/٤٤٤(  

  

نعم، التراويح سنة أيضا، هذا من املسائل الفقهية، لكن العلماء أوردوها هنا للرد على الرافضة الذين 
 وهذا قول باطل؛ - عنه  رضي اهللا-زعموا أن التراويح بدعة، وأن الذي أحدثها عمر بن اخلطاب 

 قام - صلى اهللا عليه وسلم -فعمر مل حيدث أمرا يف الدين، بل إنه أحيا سنة، وذلك أنه ثبت أن النيب 
بأصحابه ثالث ليال، ملا ضاق م املسجد وخشي أن تفرض عليهم هذه السنة ترك ذلك شفقة م، ملا 

يفرض على املسلمني أمر مل يفرض عليهم  وانقطع الوحي واستحال أن -عليه الصالة والسالم-تويف 
 كل ثالثة أربعة خلف إمام، رأى أن -يعين مجاعات-من قبل، ورأى عمر أن الناس يصلون أوزاعا 

 يف األصل، فمن - صلى اهللا عليه وسلم -جيمعهم على إمام واحد، وأن يعود إىل ما كان عليه النيب 
  .باطلقال إن صالة التراويح بدعة وإا من عمر فقوله 



  من ترك الصالة عمدا فهو كافر
من تركها جاحدا لوجوا فهذا كافر بإمجاع ". ونشهد أن من ترك الصالة عمدا فهو كافر: "مث قال

املسلمني، كافر بإمجاع املسلمني، اللهم إال إن كان حديث العهد باإلسالم أو ممن يعذر باجلهل، أما من 
فذهب طائفة إىل أنه يكفر بذلك، وهذا القول مروي عن علي، تركها اونا وكسال مع اإلقرار بوجوا 

وإليه ذهب إبراهيم النخعي وابن املبارك وأمحد يف إحدى الروايتني عنه، وذكر صاحب اإلنصاف أنه 
 وعليه مجهور األصحاب، واختاره أبو بكر اخلرقي من احلنابلة، وابن -أي مذهب احلنابلة-املذهب 

سعيد بن جبري وإسحاق بن راهويه والشعيب واألوزاعي وأيوب السختياين، شاقال وابن حامد، وهو قول 
  وأيضا إليه ذهب عبد امللك بن حبيب من

 ..................................................................................
  ـــــــــــــــ

الطحاوي عن الشافعي نفسه، وذكر املالكية، وهو أحد الوجهني يف مذهب اإلمام الشافعي، وحكاه 
  .شيخ اإلسالم أن أكثر السلف على هذا، على القول بأيش؟ بكفر تارك الصالة

)١/٤٤٥(  

  

  .وذهب فريق آخر إىل أن تارك الصالة اونا وكسال ال يكفر بذلك، وهو مذهب أكثر الفقهاء
 وليس مثة هناك عذر وأصر على لكن القول الراجح الذي تعضده األدلة أنه يكفر إذا كان عاملا ذاكرا،

، والشيخ حممد بن -رمحة اهللا عليه-تركها، وهذا هو الذي رجحه مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها : عثيمني، وأكثر مشاخينا يف العصر احلاضر لصراحة األدلة

من تركها : "د يف حديث واحد النص على أيش؟ أنفقد كفر بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة ومل ير
، أما الفريق األول فيستدلون بعموم النصوص اليت فيها أن من قال ال إله إال اهللا دخل "جاحدا لوجوا

  .اجلنة إىل غري ذلك
  الشهادة باجلنة أو بالنار بدعة

يعين الشهادة بالنار أو . ..."والشهادة والرباءة بدعة، والصالة على من مات من أهل القبلة: "مث قال
 أوال الشهادة باجلنة أو النار بدعة إال من شهد له النص، من جاء فيه النص أن -عفوا-باجلنة أو الرباءة 

هذا من أهل النار وهذا من أهل اجلنة نعم، أما الشهادة مبجرد التحكم فهذا من البدع، كذلك الرباءة، 
وهذا رد على الرافضة الذين يتربءون من أم املؤمنني عائشة ، -رضي اهللا عنها-يعين الرباءة من عائشة 

  .-رضي اهللا عنها-
  الصالة على من مات من أهل القبلة



حىت وإن -مبعىن أن كل من مات من أهل القبلة ". والصالة على من مات من أهل القبلة سنة: "مث قال
ه بسبب معصية ارتكبها أو  فيصلى عليه، وال تترك الصالة علي-كان مبتدعا، حىت وإن كان عاصيا

  . بشرط أال تكون هذه البدعة مكفرة-بس-بسبب بدعة، 

)١/٤٤٦(  

  

 فمن أهل -الشهادة باجلنة-املسألة خالفية ". وال نرتل أحدا جنة وال نارا حىت يكون اهللا يرتهلم: "مث قال
زاعي وحممد بن احلنفية، العلم من ذهب أنه ال يشهد وال يقطع ألحد باجلنة إال لألنبياء، وهذا قول األو

القول الثاين أنه يشهد لكل من ثبت بالنص أنه من أهل اجلنة وملن شهد له املؤمنون؛ حلديث ملا أثنوا عليه 
 وجبت وجبت وجبت وملا أثنوا - صلى اهللا عليه وسلم - قال النيب -أثنوا على اجلنازة خريا-خريا 

 اجلنة، ووجبت هلذا النار، هذا هو القول وجبت وجبت وجبت وجبت هلذا: على األخرى شرا قال
الثاين، القول الثالث وهو القول الوسط وهو الذي تشهد له األدلة أنه ال يشهد ألحد جبنة إال من شهد 

رضي اهللا - كالعشرة وعكاشة وبالل وحنوهم - صلى اهللا عليه وسلم -له النص، ملن شهد له النيب 
  .-عنهم وأرضاهم

نعم، إذا كان هذا اجلدال وهذا املراء يقصد منه التعنت ". دال يف الدين بدعةواملراء واجل: "وقوله
واالنتصار للباطل نعم واالنتصار للنفس فهذا مذموم، وهذا ما ورد عن السلف يف ذم اجلدال واملراء 

، الذي ال ينتهي صاحبه إىل "اجلدال البيزنطي"حيمل على هذا النوع، النقاش الذي يسمى بلغة اليوم 
يجة، أو يكون احلامل على هذا النقاش اهلوى وحب االنتصار للنفس، لكن إذا كان هذا اجلدال ألجل نت

إحقاق احلق وإظهار احلق فهذا أمر حممود بل أمر مطلوب شرعا؛ ألنه من باب إنكار املنكر، ومن باب 
  .التعاون على الرب، ومن باب نشر العلم الشرعي، نعم

  الكف عما شجر بني أصحاب النيب
 أمرهم إىل اهللا، ونترحم على - صلى اهللا عليه وسلم -ونعتقد أن ما شجر بني أصحاب رسول اهللا 

عائشة ونترضى عنها، والقول يف اللفظ وامللفوظ وكذلك يف االسم واملسمى بدعة، والقول يف أن 
  .اإلميان خملوق أو غري خملوق بدعة

  ــــــــــــ

)١/٤٤٧(  

  



هذا هو ".  أمرهم إىل اهللا- صلى اهللا عليه وسلم - أصحاب رسول اهللا ونعتقد أن ما شجر بني"نعم، 
 معلوم أنه - صلى اهللا عليه وسلم -الكف عما شجر بني أصحاب النيب : مذهب أهل السنة واجلماعة

 بني علي ومن معه وبني معاوية ومن - صلى اهللا عليه وسلم -حصل بعض الفنت بني أصحاب النيب 
الكف عما شجر : ري وعائشة وطلحة، لكن عقيدة أهل السنة ومذهب أهل السنةمعه، وبني علي والزب

  ) .١(} تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم { بينهم، وأن يوكل أمرهم إىل اهللا 
لطائفتني باحلق جمتهد مصيب له أجران وجمتهد خمطئ له أجر واحد، وأن أوىل ا: ونعتقد أم أحد رجلني

 ومن معه، لكن ال يعين هذا الوقوع يف معاوية أو يف عمرو بن العاص أو يف - رضي اهللا عنه -هو علي 
، -عليهم من اهللا ما يستحقون-عائشة أو يف الزبري أو يف طلحة كما حصل من الرافضة واخلوارج 

إذا ذكر أصحايب :  من موقف قال فيهم وكرر يف أكثر- صلى اهللا عليه وسلم -فهؤالء أصحاب النيب 
  .اهللا اهللا يف أصحايب، ال تتخذوهم غرضا من بعدي : فأمسكوا وقال

 من فوق سبع مساوات، ورضي عنهم - عز وجل -فمن الذي ينصب نفسه حكما بني طائفة عدهلم اهللا 
؟ ...من فوق سبع مساوات وتاب عليهم مجيعا؟ من أنت حىت تقول فالن خمطئ وفالن فاعل كذا وفالن
وهلذا صار مذهب أهل السنة واجلماعة الكف واإلمساك، بل إن اإلمام أمحد أنكر على من قرأ يف 
الكتب اليت عنيت ذه احلوادث وهذه الفنت، وهذا هو القول الصحيح؛ ألن أغلب ما كتب فيها 

د يف نفسه كذب، وكثر الدس فيها من الرافضة، فإذا قرأ اإلنسان يف مثل هذه األخبار محله على أن جي
   .- صلى اهللا عليه وسلم -على أصحاب النيب 

  
__________  

  .١٣٤:  سورة البقرة آية -) ١(

)١/٤٤٨(  

  

واخلري كل اخلري أن يسلم اإلنسان بلسانه وقلبه جتاه هذا اجليل، هذا اجليل الذي اصطفاهم اهللا، 
نوا أصحاب أحب اخللق إليه  ليكو-ليس من بني سائر هذه األمة-واختارهم اهللا من بني سائر اخللق 

إذا ذكر أصحاب النيب : "؛ وهلذا قال ابن عباس كلمته املشهورة، قال-صلى اهللا عليه وسلم-وهو النيب 
 خري -موقف واحد- فأمِسكوا؛ فلمقام أحدهم مع رسول اهللا تغبر فيه قدماه - صلى اهللا عليه وسلم -

  . الصحبة ال يدانيه شرفوهلذا شرف". من عبادة أحدكم لو عبد اهللا عمره
قد يوجد من كان بعد الصحابة أكثر عمال وأكثر عبادة، عمر بن عبد العزيز أطلق عليه أهل العلم 

 -ال يداين معاوية يف الفضل؛ ألن معاوية : خامس اخللفاء الراشدين لعلمه وعبادته وعدله، لكنهم قالوا



 وهذه املرتلة وهذه املرتبة ال -عليه وسلم  صلى اهللا - يديل بالصحبة، صحب النيب -رضي اهللا عنه 
 قرين، -عموما-خري الناس قرين خري الناس :  قال- صلى اهللا عليه وسلم -يدانيها مرتبة، والنيب 

  .من كان على مثل ما كنت عليه اليوم وأصحايب : أصحايب، وقال يف الفرقة الناجية
 أم سيقتتلون؟ - عز وجل -نهم، هل جهل اهللا أثىن اهللا عليهم، أثىن اهللا عليهم وهو يعلم ما سيقع م

 أنه ستقع بينهم فنت؟ ومع ذلك رضي عنهم وتاب عنهم مجلة وعدهلم، وى - عز وجل -هل جهل اهللا 
 عن الوقوع فيهم، وأمر باإلمساك إذا ذكروا، فهذا هو منهج أهل السنة - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

  .ضة واخلوارجواجلماعة خالفا ملن؟ مذهب الراف
  الترضي عن عائشة

)١/٤٤٩(  

  

خالفا ملذهب الرافضة واخلوارج الذين أجازوا سب أم ". ونترحم على عائشة ونترضى عليها: "مث قال
 كما يف صحيح البخاري ملا سأله عمرو بن - صلى اهللا عليه وسلم -املؤمنني، اليت قال فيها النيب 

 صلى -أتى هؤالء األصاغر األراذل ليقعوا يف زوجة النيب عائشة ف: من أحب الناس إليك؟ قال: العاص
أن أمهات املؤمنني هن زوجاته يف الدنيا :  يف الدنيا واآلخرة، هذه عقيدة أهل السنة-اهللا عليه وسلم 

  .-رضي اهللا عنهن وأرضاهن-وهن زوجاته يف اآلخرة 
  

  القول يف اللفظ وامللفوظ بدعة
املسألة من املسائل البدعية اليت كان املسلمون يف غىن عنها، وهي ما هذه ". والقول يف اللفظ وامللفوظ"

تسمى بالبدعة اللفظية، وهي هل لفظنا بالقرآن خملوق أو غري خملوق؟ وأول من تكلم فيها حسني 
من قال لفظي بالقرآن : "الكرابيسي وتلميذه داود األصفهاين زمن اإلمام أمحد، وهلذا قال اإلمام أمحد

وهلذا ذهب أهل العلم إىل اإلمساك ". همي، ومن قال لفظي بالقرآن غري خملوق فهو مبتدعخملوق فهو ج
ملاذا؟ ألن كل لفظة أو كل " لفظي بالقرآن خملوق وال غري خملوق: "يف هذه املسألة، ال يقول اإلنسان

  .إطالق حيتمل حقا وباطال، هذه من الكلمات املة

)١/٤٥٠(  

  

رمبا يقصد أيش؟ امللفوظ املتكلم به الذي هو كالم اهللا وهذا " القرآن خملوقلفظي ب: "فإذا قال اإلنسان
رمبا يقصد فعل العبد الذي هو صوت " لفظي بالقرآن غري خملوق: "مذهب اجلهمية، واضح؟ وإذا قال



العبد وحركة العبد وحركة لسانه وحركة شفتيه، وهذه خملوقة ولّا غري خملوقة؟ خملوقة، فإذا قال غري 
 رمبا تبادر إىل الذهن أنه يقول إن أفعال العباد غري خملوقة، واضح؟ وهلذا ى العلماء من إطالق خملوق

يف هذه املسألة، لكن من أطلقها " خلق أفعال العباد" كتابه -رمحه اهللا-اللفظني، وألف اإلمام البخاري 
 صلى اهللا عليه -ه على نبيه إن كنت تقصد امللفوظ الذي هو كالم اهللا الذي أنزل: فيستفسر ويبني، يقال

  . فهذا غري خملوق، وإن كنت تقصد حركة القارئ، حركة التايل؛ فأفعال العباد خملوقة-وسلم 
  القول يف االسم واملسمى بدعة

وهذه أيضا من البدع اليت شغب ا أهل البدع على عامة الناس، ". وكذلك يف االسم واملسمى: "مث قال
، وأرادوا بذلك أن "االسم غري املسمى: "السم غري املسمى؟ اجلهمية قالواهل االسم هو املسمى أو ا

  أمساء اهللا خملوقة
وأن كالم اهللا خملوق؛ ألن كل ما سوى اهللا فهو خملوق، والقول الصحيح يف هذه املسألة أن االسم 

) ١(} تدعوا فَلَه الْأَسماُء الْحسنى قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما { : للمسمى كما قال تعاىل
االسم للمسمى، ال نقول غري املسمى، وال نقول هو املسمى، واألوىل اإلمساك عن هذه املسألة كما قال 

، ذكر أن هذه املسألة ليس فيها أثر، وليس فيها قول عن األئمة املتقدمني سوى ما -رمحه اهللا-ابن جرير 
  .ه أمر باإلمساك عنهانقل عن اإلمام أمحد أن

  القول يف اإلميان خملوق أو غري خملوق بدعة
__________  

  .١١٠:  سورة اإلسراء آية -) ١(

)١/٤٥١(  

  

أيضا هذه املسألة متعلقة باملسائل السابقة؛ ألن ". والقول يف اإلميان خملوق أو غري خملوق بدعة: "مث قال
 وأرادوا بذلك اإلميان الذي منه - عز وجل - كالم اهللا ، وأرادوا بذلك"اإلميان خملوق: "اجلهمية قالوا
، إن كان املقصود به "اإلميان خملوق وال غري خملوق: "، وهلذا ال يقال"املؤمن "- عز وجل -اسم اهللا 
 وصفاته فهذا غري خملوق، وإن كان املقصود به الذي هو فعل العبد كالصالة، - عز وجل -أمساء اهللا 

  .هي من اإلميان، قول ال إله إال اهللا، فهذا ال شك أنه خملوق، نعماحلج، الزكاة، اليت 
  بيان مسائل عقدية نسبت إىل املتصوفة

واعلم أين ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعني جممال من غري استقصاء؛ 
أنين أحببت أن أذكر عقود أصحابنا إذ قد تقدم القول عن مشاخينا املعروفني من أهل اإلبانة والديانة، إال 

  .املتصوفة فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد خترصوا من القول مبا نزه اهللا املذهب وأهله من ذلك



  ــــــــــــ
نعم، يعين ذكر يف الكالم السابق املسائل املتعلقة مبذهب أهل السنة واجلماعة، وقوله واعتقاده الذي 

 به، مث رأى أن يذكر بعض املسائل املنسوبة ألهل التصوف؛ ألنه ينتسب -وجل  عز -يعتقد ويدين اهللا 
 إىل هذه الطائفة، فريى أن هناك مسائل نسبت إىل املتصوفة وهم برءاء من ذلك، -رمحه اهللا-هو 

 أنه ال ينسب للطائفة قول أحد املخالفني هلذه الطائفة، وهو يتكلم عن أهل -وهو العدل-وسيبني ذلك 
املتقدمني، وهلذا سينكر على الصوفية املتأخرين الذين أحدثوا أمورا بدعية مل يكن عليها التصوف 

  .املتقدمون من أهل هذه الطائفة، نعم
  بطالن ما نسب إىل الصوفية من القول برؤية اهللا يف الدنيا واآلخرة

)١/٤٥٢(  

  

ب بذلك إىل أهل طربستان يف ، كت"التبصري"وقرأت حملمد بن جرير الطربي يف كتاب مساه : إىل أن قال
اختالف عندهم؛ وسألوه أن يصنف هلم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر يف كتابه اختالف القائلني برؤية 
اهللا تعاىل، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية يف الدنيا واآلخرة ونسب هذه املقالة إىل الصوفية قاطبة، ومل 

ة منه بأقوال احملصلني منهم، وكان من نسب إليه ذلك خيص طائفة دون طائفة، فتبني أن ذلك على جهال
 ابن أخت عبد الواحد بن زيد، واهللا أعلم مبحله عند احملصلني، -بعد أن ادعى على الطائفة-القول 

فكيف بابن أخته، وليس إذا أحدث الزائغ يف حنلته قوال نسب إىل اجلملة؛ كذلك يف الفقهاء واحملدثني 
  .ه أو لبس فيه حديثا ينسب ذلك إىل مجلة الفقهاء واحملدثنيليس من أحدث قوال يف الفق
  ــــــــــــ

نعم هو اآلن ذكر أنه قرأ حملمد بن جرير الطربي املتوىف سنة ثالمثائة وعشرة صاحب التفسري وصاحب 
 -وهذا الكتاب طبع عدة طبعات-قرأت يف كتاب مساه التبصري يف الدين : "التاريخ اإلمام املشهور يقول

أن يصنف هلم ما يعتقده ويذهب إليه : "إىل أن قال.."  بذلك إىل أهل طربستان يف اختالف عندهمكتب
فذكر يف كتابه اختالف القائلني برؤية اهللا تعاىل، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية يف الدنيا واآلخرة، 

  ".ونسب هذه املقالة إىل الصوفية قاطبة
كيف تنسب هذا القول إىل الصوفية : على ابن جرير، قالهذا هو ما أنكره أبو عبد اهللا ابن خفيف 

قاطبة علما بأن هذا القول مل يقل به إال طائفة منهم؟ وذكر أنه نسب هذا القول إىل ابن أخت عبد 
الواحد بن زيد، وابن أخت عبد الواحد ال شك أنه جمهول، أما عبد الواحد بن زيد فهو من مشايخ 

أي احملققني منهم، يعين " واهللا أعلم مبحله عند احملصلني: "ئة، وهو يقولالصوفية، تويف بعد اخلمسني وما
  اهللا أعلم مبحله ومكانته عند: يقول



)١/٤٥٣(  

  

أهل التصوف، فإذا كنت تنسب هذا القول إىل ابن أختك وهو جمهول، وعبد الواحد بن زيد ليس له 
  ول إىل مجيع هذه الطائفة؟مكانة يف الصوفية أو عند طائفة املتصوفة، فكيف تنسب هذا الق

  ".وليس إذا أحدث الزائغ يف حنلته قوال نسب إىل اجلملة: "مث ذكر هذه القاعدة
صحيح، العدل مطلوب حىت مع املخالف، ليس إذا قال أحد املعتزلة قوال قلنا إن هذا قول املعتزلة 

ذا قول فالن من الشيعة، أو ه: قاطبة، وإذا قال أحد الشيعة قوال قلنا هذا قول الشيعة قاطبة ال، نقول
هذا قول الطائفة الفالنية من املعتزلة، خبالف ما لو إذا أمجعوا على أمر كحال مثال اخلوارج ملا أمجعوا 
على أصول أربعة أو أصول مخسة، كذلك املعتزلة أمجعوا على أصول مخسة فنقول هذا قول املعتزلة، 

  .الرافضة أمجعوا على أصول مخسة
سان قوال فال ينسب إىل كل هذه الطائفة، كما هي احلال عند الفقهاء، وكما هي احلال لكن إذا قال إن

كذلك : "يقول. عند احملدثني من أهل السنة، من خالف يف مسائل فهل ينسب هذا لكل أهل السنة؟ ال
 يف الفقهاء واحملدثني ليس من أحدث قوال يف الفقه، أو لبس فيه حديثا ينسب ذلك إىل مجلة الفقهاء

  .وباهللا التوفيق، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد". واحملدثني
  اختالف ألفاظ الصوفية وعلومهم

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، نبينا حممد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وااله، قال 

  :-رمحه اهللا تعاىل-املصنف 

)١/٤٥٤(  

  

ظ الصوفية وعلومهم ختتلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات هلم، ومرموزات واعلم أنّ ألفا
وإشارات جتري فيما بينهم، فمن مل يداخلهم على التحقيق، ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو 

رأيت اهللا، وذكر عن جعفر بن : كثريا ما يقولون: حسري، مث ذكر إطالقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال
كيف رأيته؟ : فقال السائل. رأيت اهللا مث عبدته:  ملا سئل هل رأيت اهللا حيث عبدته؟ قالحممد قوله

يرى يف اآلخرة كما : مث قال. مل تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق اإليقان: فقال
 اجلهال من أهل  فهذا قولنا وقول أئمتنا دون- صلى اهللا عليه وسلم -أخرب يف كتابه وذكره رسول اهللا 

  .الغباوة فينا
  ــــــــــــ



بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا 
  .حممد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم

واعلم أنّ ألفاظ : "املتقدمني يقول من أئمة الصوفية -رمحه اهللا-ال زال النقل عن أيب عبد اهللا بن خفيف 
على القول الصحيح الذي تشهد له -معلوم أن تسمية الصوفية ذا االسم ". الصوفية وعلومهم ختتلف

 نسبة للبس الصوف؛ وذلك أن شعار هذه الطائفة كان لبس الصوف من باب الزهد وترك -األدلة
ة، وقيل نسبة إىل الصفاء، وقيل نسبة إىل رجل التنعم بلبس الناعم من املالبس، قيل نسبة إىل أهل الصف

  .يقال له صوفة من بين إسرائيل عابد، وقيل إىل صوفة الرأس، إىل غري ذلك من األقوال الضعيفة

)١/٤٥٥(  

  

واعلم أنّ ألفاظ الصوفية وعلومهم ختتلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات هلم ومرموزات : "يقول
مل يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو وإشارات جتري فيما بينهم، فمن 

إن الصوفية لديهم مصطلحات خيتلف معناها احلقيقي عما يظهر منها، لكن : مبعىن كأنه يقول". حسري
  .ميكن أن يسلم هذا للمتقدمني ممن كان تصوفهم أميل إىل االعتدال، وهو عبارة فقط عن الزهد: يقال

؛ ألن كالمهم وكتبهم تأىب أن يكون هلا معىن غري هذه -وإن زعموه- يسلم هلم ذلك أما املتأخرون فال
، وكتب احلالج "الفتوحات املكية"البن عريب، و" فصوص احلكم"املعاين الباطلة، كما هي احلال مثال يف 

م وكتب ابن سبعني وكتب السهروردي وكل هؤالء املتأخرين؛ فإا تفوح باإلحلاد والضالل، وال يسل
  .هلم أن هذه رموز ومصطلحات؛ ألا أمور ال حتتمل إال هذه املعاين الباطلة

يعين -فكالم ابن خفيف ميكن أن يقال عن املتقدمني، وهلذا استدل مبا روي عن جعفر بن حممد 
نعم إذا أطلق مثال أين .  وهو من شيوخ الصوفية املتقدمني، املتوىف سنة ثالمثائة ومثان وأربعني-اخلواص

: إطالقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال: يت اهللا مث عبدته شرح معىن هذه الرؤية، ومثل ذا املثال فيقولرأ
رأيت : "وذكر عن جعفر بن حممد قوله ملا سئل هل رأيت اهللا حني عبدته قال. كثريا ما يقولون رأيت اهللا

 العيان لكن رأته القلوب بتحقيق مل تره العيون بتحديد: كيف رأيته؟ فقال: فقال السائل. اهللا مث عبدته
  ".اإليقان

)١/٤٥٦(  

  

وهذا ما ذكره ابن القيم يف قضية معاينة القلب، وهي أن تنكشف صورة املعلوم له حبيث تكون نسبته 
وقد جعل اهللا سبحانه القلب يبصر ويعمى : "إىل القلب كنسبة املرئي إىل العني، وهلذا يقول ابن القيم



فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ { : تعمى قالكما تبصر العيون وكما 
، مث "فالقلب يرى ويسمع ويعمى ويصم، وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه) ١(} ) ٤٦(

 عرشه وتكلمه ذكر أن مشاهدة القلب جلالل الرب ومجاله وكماله وعزه وسلطانه وقيوميته وعلوه فوق
  .بكتبه، وذكر شيئا من نعوته وصفاته

فصاحب هذا الشاهد سائر إىل اهللا يف يقظته ومنامه، وحركته وسكونه، وفطره وصيامه، له : "مث قال
 عز -إن اإلنسان كلما ازداد علما وكلما ازداد معرفة باهللا : الشاهد أنه يقول". شأن وللناس شأن آخر

ما انفتحت له من أبواب اإلميان وأبواب املشاهدة اليت ال تنفتح لغريه،  كلما قوي إميانه، وكل-وجل 
لكن ال يسلَّم هذا، هذا التأويل ال يسلَّم للمتأخرين الصوفية ملاذا؟ ألن املتأخرين أطلقوا عبارات ال 

، ويعانق حتتمل إال املعىن الباطل، يعين عندما يقول قائلهم إنه جيلس مع اهللا، ويسامر اهللا، ويصافح اهللا
، فهل هذا له احتمال آخر؟ تعاىل اهللا عن ذلك -كما سيأيت-اهللا، ويسمع من اهللا كفاحا بال واسطة 

أن املتأخرين من أهل هذه الطائفة : علوا كبريا، لكن أيضا أبو عبد اهللا ابن خفيف يؤكد على هذا املعىن
  .لول واإلحلاد، نعم أدخلوا يف هذا املذهب ما أفسده ونقله إىل احل-اليت هم الصوفية-

  الرد على الصوفية املتأخرين القائلني بإسقاط التكاليف عن العبد
__________  

  .٤٦:  سورة احلج آية -) ١(

)١/٤٥٧(  

  

وإن مما نعتقده أن اهللا حرم على املؤمنني دماءهم وأمواهلم وأعراضهم، وذكر ذلك يف حجة الوداع، فمن 
إال ما اضطر على حال يلزمه إحياء -احلق له ما حظر على املؤمنني زعم أنه يبلغ مع اهللا إىل درجة يبيح 

 فذلك كفر باهللا، والقائل بذلك قائل باإلحلاد وهم -النفس وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة
  .املنسلخون من الديانة

  ــــــــــــ
 على املتأخرين من الصوفية،  األسطر اليت قرأناها اآلن، واليت سيذكرها، كلها يرد-اآلن-نعم كل هذه 

يعين كما يقول حنن -مما نعتقد : "ويبني أن الصوفية األوائل ال يوافقون هؤالء املتأخرين، فذكر مثال أن
 أن اهللا حرم على املؤمنني دماءهم وأمواهلم وأعراضهم، وذكر ذلك حبجة -معاشر الصوفية املتقدمني

غالة " ع اهللا درجة يبيح احلق له ما حظر على املؤمنني، فمن زعم أنه يبلغ م-كما بالصحيحني-الوداع 
  .الصوفية يزعمون أن اإلنسان عندهم قد يصل إىل درجة تسقط عنه التكاليف

هذه التكاليف املعين ا عامة الناس، لكن عندهم اإلنسان يرتقي يف درجات املعرفة والعلم : يقولون



ف وخالص، الصالة ليس هو خماطبا ا، املخاطب ا والوالية إىل أن يصل إىل درجة تسقط عنه التكالي
عامة الناس، كذلك الزكاة، كذلك استماع ما حرم اهللا، والوقوع يف الكبائر كالوقوع يف الزنا، 

  ) .١(} ) ٩٩(واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقني  { - عز وجل -ويتأولون على ذلك قول اهللا 
ما هو اليقني؟ املوت، هم ال، اليقني عندهم احلقيقة، ما هي ) ٢(} بك حتى يأْتيك واعبد ر{ اآلية تدل 

هذه احلقيقة؟ هي القول بوحدة الوجود، عندما اإلنسان خالص تنتهي هذه املوجودات أمام ناظريه، 
جود  عن وجود السوى، أول شيء يفىن عن مراد السوى، مث شهود السوى، مث و-كما يقولون-ويفىن 

  السوى، إذا وصل إىل
  

__________  
  .٩٩:  سورة احلجر آية -) ١(
  .٩٩:  سورة احلجر آية -) ٢(

)١/٤٥٨(  

  

من قال بذلك فهو من أهل اإلحلاد : "هذه املرتبة سقطت عنه التكاليف، أبو عبد اهللا ابن خفيف يقول
 وهلذا ال - عز وجل -قى اهللا فالعبد ال تسقط عنه التكاليف البتة حىت يل. نعم". املنسلخ من الديانة
 إلنسان ما حرم عليه إال يف حالة مستثناة، وقد نص اهللا عليها يف كتابه - عز وجل -ميكن أن يبيح اهللا 

قد يضطر اإلنسان ليشرب كأسا من ) ١(} فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه { " إال املضطر"
ياته، إذا مل يكن ثَم عنده ما ينقذ به حياته إال كأس هذا اخلمر جاز له أن يشرب اخلمر ليستنقذ به ح

بقدر ما حتصل به احلياة، أن يأكل من امليتة بقدر ما حتصل له احلياة، أما ما عدا ذلك فاحملرم حمرم إىل أن 
  .تقوم الساعة، واملباح مباح إىل أن تقوم الساعة، نعم

  ترك إطالق العشق على اهللا
 مما نعتقده ترك إطالق العشق على اهللا؛ وبين أن ذلك ال جيوز الشتقاقه، ولعدم ورود الشرع به، وأن
  .أدىن ما فيه أنه بدعة وضاللة، وفيما نص اهللا من ذكر احملبة كفاية: وقال

  ــــــــــــ
 جيوز  والعشق ال- عز وجل -نعم، من البدع اليت موجودة عند أهل التصوف إطالق العشق على اهللا 

 وصف نفسه بأيش؟ - عز وجل -األمر األول لعدم ورود النص بذلك، اهللا : إطالقه على اهللا ألمرين
ال جيوز الشتقاقه، : قال" والشتقاقه: "األمر الثاين قال املؤلف. باحملبة وباخللة، ومل يصف نفسه ذه الصفة

  . نعم-نه وتعاىلسبحا-ملاذا؟ ألن العشق حمبة مع أيش؟ مع شهوة، وهذا ال يليق به 



  اهللا ال حيل يف املرئيات
وأن مما نعتقده أنَّ اهللا ال حيل يف املرئيات، وأنه املنفرد بكمال أمسائه وصفاته، بائن من خلقه، مستو على 

  .عرشه، وأن القرآن كالمه غري خملوق، حيثما تلي وحفظ ودرس
  ــــــــــــ

__________  
  .١٧٣:  سورة البقرة آية -) ١(

)١/٤٥٩(  

  

 وأنه بائن من اخللق وأن اخللق - عز وجل - إلثبات صفة العلو هللا -رمحه اهللا-وهذا تصريح منه 
بائنون منه، وأنه ال حيل يف شيء من املخلوقات وال ميتزج بشيء أيضا من هذه املخلوقات، ويف هذا رد 

جلهمية الذين زعموا أن على أهل احللول واالحتاد من غالة الصوفية، وغريهم كبعض طوائف الرافضة وا
  . نعم-تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا-اهللا حالٌّ يف كل شيء 

  اهللا تعاىل اختذ إبراهيم خليال واختذ نبينا حممدا خليال وحبيبا
 خليال وحبيبا، - صلى اهللا عليه وسلم -ونعتقد أن اهللا تعاىل اختذ إبراهيم خليال، واختذ نبينا حممدا 

  .خالف ما قاله املعتزلة أن اخللة الفقر واحلاجةواخللة هلما منه على 
  ــــــــــــ

 من حديث جندب بن عبد - صلى اهللا عليه وسلم -نعم، وهذا تقدم، ثبت يف صحيح مسلم أن النيب 
إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم :  قال- صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب - رضي اهللا عنه -اهللا 

 اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال وأيضا ال يقال إن اخللة هي الفقر واحلاجة خليل، فإن اهللا تعاىل
 على الوجه الالئق به، وهي أعلى -سبحانه وتعاىل-كما قالت املعتزلة واجلهمية، بل اخللة صفة له 

  .درجات احملبة، نعم
  اخللة واحملبة صفتان هللا وال تدخل أوصافه حتت التكييف والتشبيه

واخللة واحملبة صفتان هللا هو موصوف ما، وال تدخل أوصافه حتت التكييف والتشبيه، : الإىل أن ق
وصفات اخللق من احملبة واخللة جائز عليها الكيف، فأما صفات اهللا تعاىل فمعلومة يف العلم، وموجودة 

  .يف التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فاإلميان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط
  ــــــــــــ

، -سبحانه وتعاىل- على الوجه الالئق به - عز وجل -معىن هاتني الصفتني أن هاتني الصفتني تثبتان هللا 



 عز -ومها أيضا صفتان ثابتتان للعبد، لكن يوصف العبد منهما بالوجه الذي يليق بالعبد، ويوصف اهللا 
  .ذه الصفة أو نشبهها، نعم ما على الوجه الالئق به سبحانه، من غري أن نكيف ه-وجل 

)١/٤٦٠(  

  

  اهللا تعاىل أباح املكاسب والتجارات والصناعات وحرم الغش والظلم
ومما نعتقده أنّ اهللا أباح املكاسب والتجارات والصناعات وإمنا حرم اهللا الغش والظلم، وأما من قال 

لتجارات والصناعات يف بتحرمي املكاسب فهو ضال مضل مبتدع؛ إذْ ليس الفساد والظلم والغش من ا
 الفساد ال الكسب والتجارة، فإن ذلك على - صلى اهللا عليه وسلم -شيء، وإمنا حرم اهللا ورسوله 

  .أصل الكتاب والسنة جائز إىل يوم القيامة
  ــــــــــــ

نعم، ويف هذا رد على أهل التصوف الذين يزعمون أن حقيقة التوكل على اهللا ترك االكتساب وترك 
، فذكر أن اهللا أباح املكاسب والتجارات والصناعات، وإمنا حرم من ذلك الغش، مل حيرم مطلق االجتار

التجارة وال مطلق طلب الرزق والكسب احلالل؛ وهلذا ألف بعض أهل العلم بعض الرسائل يف الرد 
وهو " ةاحلث على التجارة والصناع"على هؤالء الصوفية يف هذا االعتقاد الباطل، فألف اخلالل كتابه 

-مطبوع، والعمل واإلنكار على من يدعي التوكل وترك العمل، وألف أيضا حممد بن حسن الشيباين 
  .، نعم"االكتساب يف الرزق املستطاب" كتاب -وهو أيضا رسالة مطبوعة

  ترك االكتساب واالجتار وطلب الرزق بزعم أن هذا ينايف التوكل
 مث يعدمهم الوصول إليه من مجيع اجلهات؛ ألن ما طالبهم به وأن مما نعتقده أن اهللا ال يأمر بأكل احلالل

موجود إىل يوم القيامة، واملعتقد أنَّ األرض ختلو من احلالل والناس يتقبلون يف احلرام فهو مبتدع ضال، 
  .إال أنه يقل يف موضع ويكثر يف موضع؛ ال أنه مفقود من األرض

  ــــــــــــ
تصوف، يعين بعضهم منع االكتساب واالجتار وطلب الرزق بزعم أن نعم، ويف هذا رد على بعض أهل ال

وألن األرض ختلو من :  قال-أضاف إىل ذلك علة أخرى-هذا ينايف أيش؟ التوكل، وبعضهم قال 
  .الكسب احلالل، ال ميكن لإلنسان أن يقوم ويتجر ويكتسب ويسلم من احلرام

)١/٤٦١(  

  



{  أمرنا يف كتابه بأيش؟ - عز وجل -اهللا .. أمر بأكل احلاللومما نعتقده أن اهللا ال ي: فاملؤلف يقول
وأمرنا بطلب الرزق، فكيف يأمرنا بأكل احلالل وبطلب الرزق ) ١(} كُلُوا مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا 

مث أيش؟ يعدم هذا الشيء، يقول هذا الشيء مفقود على وجه األرض، هذا فيه أمر بأيش؟ مبا ال 
 مرته عنه، فهذا رد على هؤالء، وهلذا - عز وجل - اإلنسان، تكليف ما ال يستطاع، وهذا اهللا يستطيعه
ال يأمر بأكل احلالل مث يعدمهم الوصول إليه من مجيع اجلهات ألن ما طالبهم به موجود إىل يوم : "يقول
ويقل يف مواضع أخرى، نعم األرض فيها الرزق احلالل والتجارة املباحة، لكنه يكثر يف مواضع ". القيامة

وهذا أمر مشاهد معلوم، بعض أنواع التجارات يكثر فيها الغش، يكثر فيها التدليس، يكثر فيها 
الكذب، وبعض أنواع التجارات يقل فيها هذا األمر، بعض األماكن يكثر فيها الغش والكذب 

  .والتدليس، وبعض األماكن خيف فيها، نعم
  ر النعمة بأن هذا حصل له من طريق حمرمعدم جواز اام من ظهرت عليه آثا

ومما نعتقده أنا إذا رأينا من ظاهره مجيل ال نتهمه يف مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه، 
واملعاملة يف جتارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل االحتياط جاز إال من 

فالسؤال والتوقي؛ كما : م وأخذ األموال بالباطل ومعه غري ذلكداخل الظَّلَمة، ومن ال يزغ عن الظل
سأل الصديق غالمه، فإن كان معه من املال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك األموال فاختلطا، فال 
يطلق عليه اسم احلالل وال احلرام إال أنه مشتبه؛ فمن سأل استربأ لدينه كما فعل الصديق، وأجاز ابن 

  .والناس طبقات والدين احلنيفية السمحة". كل منه وعليه التبعة: "مسعود وسلمان وقاال
  ــــــــــــ

__________  
  .١٦٨:  سورة البقرة آية -) ١(

)١/٤٦٢(  

  

نعم، هنا مسألة أنه ال جيوز أن يتهم من ظهر عليه آثار النعمة أن هذا حصل من طريق حمرم، فاملؤلف 
طعامه واملعاملة معه واالجتار معه، وليس علينا الكشف عن ال جيوز اامه بل وجيوز أن يؤكل : يقول

ماله، مبعىن ليس من املشروع أنك كل من جئت ستبيع أو تشتري منه أو تأكل من طعامه سألته ما 
مصدر طعامك؟ ما مصدر رزقك؟ هذا خالف ما عليه الشرع احلنيف وامللة احلنيفية السمحة، األصل يف 

إال من سأل على سبيل االحتياط، إذا :  يف مطاعم الناس اإلباحة، يقولمكاسب الناس اإلباحة، واألصل
  .وجد هناك شبهة ومظنة املال احلرام، واملسألة خالفية كما سيذكر ذلك

وهذا ثابت يف صحيح البخاري أن أبا ". إن سأل من باب االحتياط فال مانع كما سأل الصديق"يقول 



كان أليب بكر غالم، فكان جييء بكسبه فال يأكل منه : ت قال-رضي اهللا عنها-بكر من حديث عائشة 
كنت تكهنت إلنسان يف اجلاهلية وما : حىت يسأله، فأتاه ليلة بكسب فأكل منه ومل يسأله، مث سأله قال

أحسن الكهانة إال أين خدعته فأعطاين بذلك فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء 
  . هذا من باب الورع وليس من باب الوجوب- رضي اهللا عنه -يف بطنه فعل أيب بكر 

)١/٤٦٣(  

  

طيب من كان ماله خمتلط ". كل منه وعليه التبعة: "وهلذا ذكر األثرين عن ابن مسعود وسلمان أما قاال
يعين فيه حالل وفيه حرام، فيه ربا وفيه غري ربا نعم، فهل يؤكل طعامه؟ املسألة خالفية، ذهب بعض أهل 

لم إىل أنه إن كان أكثر ماله حراما فينبغي اجتنابه، على خالف بينهم هل هذه الكراهة للتحرمي أو الع
للترتيه، وهذا مروي عن اإلمام الشافعي واإلمام أمحد، وأما إن كان أكثر ماله حالال جاز أكل طعامه 

أنه حرام بعينه، إذا والتعامل معه، وذهب الزهري ومكحول إىل أنه ال بأس أن يؤكل منه ما مل يعرف 
عرفت أن هذا نعم الذي قُدم لك هو احلرام أو من الكسب احلرام بعينه فال جيوز، فإن مل يعرف يف ماله 

  .احلرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فال بأس باألكل منه، وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد برواية عنه
 ما روي عن ابن مسعود وسلمان يف وذهب إسحاق بن راهويه واحلسن البصري وابن سريين إىل

 -؛ وذلك أن النيب -رمحه اهللا-الرخصة مطلقا، وهذا ما أفىت به فضيلة شيخنا الشيخ حممد بن عثيمني 
كما ذكر اهللا - أكل من مال اليهود، أكل طعامهم وقَبِل دعوم، وأكثر أمواهلم -صلى اهللا عليه وسلم 

 نعم أمواهلم هذه خمتلطة، لكن كثري فيها من الربا،  أكثر أمواهلم من الربا،- عنهم- عز وجل -
لك مغنمه ". كل منه وعليه التبعة: "فالصحيح أن اإلنسان يأكل كما قال سلمان وكما قال ابن مسعود

  .وعليه مغرمه، نعم
  عدم سقوط اخلوف والرجاء عن العبد

 اخلوف والرجاء، وكل من ادعى وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جاريةً عليه فال يسقط عنه
) ٩٩(فَلَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ { : األمن فهو جاهل باهللا، ومبا أخرب به عن نفسه قال تعاىل

  .وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك) ١(} 
  ــــــــــــ

__________  
  .٩٩:  سورة األعراف آية -) ١(

)١/٤٦٤(  

  



 باحملبة دون اخلوف والرجاء، - عز وجل -التعبد إىل اهللا : م، أيضا مما ذهب إليه بعض أهل التصوفنع
أحكام الدار الدنيا يعين إىل اآلن ما انتقل -إن العبد ما دام أحكام الدار جاريةً عليه : "وهلذا قال املؤلف
أو بعض أهل -التصوف ، وذلك أن أهل " فإنه ال يسقط عنه اخلوف والرجاء-إىل الدار اآلخرة

 باخلوف - عز وجل -الذي يعبد اهللا :  جعلوا اخلوف والرجاء من مقامات العامة، يقولون-التصوف
  . باحملبة- عز وجل -ويعبده بالرجاء هذا عامة الناس، أما األولياء عندهم فهم الذين يتعبدون اهللا 

 - صلى اهللا عليه وسلم -والنيب ". مل أعبدك شوقا إىل جنتك وال خوفا من نارك: "وهلذا قال بعضهم
 عبد اهللا شوقا إليه ورغبة يف جنته وخوفا من ناره، وهلذا قال -وهو أعبد الناس وأعلم الناس-عبد اهللا 
من عبد اهللا باحلب وحده فهو زنديق، كما أن من عبد اهللا وحده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد : العلماء

- خوفا ورجاء وحمبة له - عز وجل -املؤمن فهو الذي يعبد اهللا اهللا وحده باخلوف فهو حروري، أما 
  . نعم-سبحانه وتعاىل

  العبودية والتكاليف ال تسقط عن العبد ما عقَل وعلم ما له وما عليه
على أحكام القوة . ونعتقد أن العبودية ال تسقط عن العبد ما عقَل وعلم ما له وما عليه، فيبقى

ك عن األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني، ومن زعم أنه قد خرج من واالستطاعة؛ إذ مل يسقط ذل
رق العبودية إىل فضاء احلرية بإسقاط العبودية واخلروج إىل أحكام اَألحدية املبدئية بعالئق اآلخرية؛ فهو 

  .كافر ال حمالة
  ــــــــــــ

)١/٤٦٥(  

  

أن اإلنسان إذا وصل إىل : الة الصوفيةنعم، وهذا أيضا من االعتقادات الفاسدة اليت وجدت عند غ
 سقطت عنه التكاليف، وأنه اآلن خرج من رق -كما أسلفت-درجة من العلم واليقني سقطت عنه 

األحدية املقصود ا عند أهل " واخلروج إىل أحكام األحدية املبدئية: "العبودية إىل فضاء احلرية، وقوله
وجود، مبعىن أن هذه الفوارق وهذه القواسم وهذه  القول بوحدة ال-هذا من مصطلحام-التصوف 

تعاىل اهللا عن ذلك -االختالفات اليت أمام عينيه تنتهي وتصبح شيئا واحدا، يصبح الرب عبدا والعبد ربا 
  .، إذا وصل إىل هذه الدرجة خالص انتهت التكاليف ومل يعد مكلفا-علوا كبريا

أن بعض الطوائف والفرق اليت ظهرت متأخرا هذا كفر ال حمالة، وتالحظون : وهلذا قال الشيخ
كاألحباش أتباع عبد اهللا اهلرري، اليت اآلن انتشرت يف بعض أقطار العامل اإلسالمي، أصول هذا املذهب 

هو مذهب أهل احللول واالحتاد، إسقاط التكاليف، وهلذا يقلُّ عندهم الشيء احملرم، األصل عندهم 
  .من مذهب أهل احللول واالحتاد، نعماإلباحة، فأصول هذا املذهب مأخوذ 



  كفر من قال بسقوط التكاليف والعبودية عن العبد
فهو كافر ال حمالة، إال من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو جمنونا أو مربمسا، وقد اختلط يف عقله أو 

ة مفارق حلقه غشية، ارتفع عنه أحكام العقل، وذهب عنه التمييز واملعرفة، فذلك خارج عن املل
  .للشريعة

  ــــــــــــ
إن هذا القول ال يقول به وال يعتقده إال كافر معلوم الكفر خارج عن امللة، إال يف حالة إذا : نعم، يقول

كان هذا املتكلم أو هذا املعتقد أنه وصل إىل درجة ارتفع عنه التكليف بأيش؟ بسبب أيش؟ ليس بسبب 
إال من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها : "نون، مرض كما قالاليقني الذي يزعمه هؤالء، إمنا بسبب اجل

 نوع من العلل تصيب الرأس يفقد اإلنسان معها -أو علة-علة، املربسم هي العلة ". أو جمنونا أو مربمسا
  .وعيه، فاختلط عقله أو حلقه ما يغشى عقله، فتكلم ذا الكالم الذي ال يقوله عاقل

)١/٤٦٦(  

  

ملا نقل عن .. إن كان:  التمس لبعضهم أو جعل هناك احتمال، قال-رمحه اهللا-م وهلذا شيخ اإلسال
ال يقول هذا :  الذين يزعمون م الوالية، قال-غالة الصوفية-بعضهم كالم كفر بواح من هؤالء 

مسلم، ما يقوله إال كافر معلوم الكفر أو معلوم كفره من الدين بالضرورة، إال أن يكون هذا الرجل 
كما -ذا الكالم أو قال هذا القول يف حالة افتقد عقله، مبعىن وصل إىل درجة مما يسمونه تكلم 
رمبا هذا :  الوجد أو التواجد كيف؟ فقد عقله فأصبح يطرق هذه العبارات اليت ال يعقلها، قال-سيأيت

  .يعامل معاملة من رفع عنه التكليف، نعم
   ومباذا سيختم له ومرتلتهكفر من قال أنه يعرف مآل ومصري أحد من الناس

ومن زعم اإلشراف على اخللق حىت يعلم مقامام ومقدارهم عند اهللا بغري الوحي املرتل من قول 
 - فهو خارج عن امللة، ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -الرسول 

رف مآل اخللق ومنقلبهم وأم على  فقد باء بغضب من اهللا، ومن ادعى أنه يع-صلى اهللا عليه وسلم 
 فقد باء بغضب - صلى اهللا عليه وسلم -ماذا ميوتون وخيتم هلم بغري الوحي من قول اهللا وقول رسوله 

  .من اهللا
  ــــــــــــ

)١/٤٦٧(  

  



نعم، كل هذه االعتقادات الباطلة موجودة عند بعض غالة الصوفية، والقاسم املشترك بينها ادعاء علم 
بعضهم يزعم أنه وصل إىل درجة من الوالية حبيث إنه يعرف مآل هذا ومصري ذاك ومباذا الغيب، ف

 يعلمه أو يقوله، وكل هذا ال - صلى اهللا عليه وسلم -سيختم هلذا ومرتلته، ويعلم ما كان الرسول 
قُلْ لَا { شك أنه باطل وكفر؛ ألن فيه ادعاء لعلم الغيب، وعلم الغيب من األمور اليت استأثر اهللا ا 

 إِلَّا اللَّه بيضِ الْغالْأَرو اتاومي السف نم لَمعيقول كما أخرب - صلى اهللا عليه وسلم -والنيب ) ١(} ي 
 - صلى اهللا عليه وسلم -إذا كان النيب ) ٢(} ولَو كُنت أَعلَم الْغيب لَاستكْثَرت من الْخيرِ { : اهللا عنه

يرتل عليه الوحي ال يعلم الغيب وال يعرف مآل الناس وال ماذا سيختم هلم إال بوحي من اهللا، وهو الذي 
  .فكيف مبن دونه من الناس؟ نعم

  الفراسة ليست من ادعاء علم الغيب
  .والفراسة حق على أصول ذكرناها، ليس ذلك مما مسيناه يف شيء

  ــــــــــــ
ب على سؤال رمبا يرد، طيب الفراسة هل هي من ادعاء علم نعم، يعين كأن أبو عبد اهللا ابن خفيف أجا

ال، الفراسة مستثناة من ذلك، والفراسة اختلف يف تعريفها، ما املقصود ا أو ما هي : الغيب؟ قال
هي خاطر يهجم على القلب ينايف ما يضاده، يثب على : " قال-رمحه اهللا-الفراسة؟ عرفها ابن القيم 
هي نور يقذفه اهللا يف القلب : "، وعرفها أيضا بتعريف آخر قال"الفريسةالقلب كوثوب األسد على 

فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له، وأحيانا ينفذ هذا النور إىل العني فريى ما ال يراه غريه، وهذا 
  ".-عز وجل-موهبة من اهللا 

__________  
  .٦٥:  سورة النمل آية -) ١(
  .١٨٨:  سورة األعراف آية -) ٢(

)١/٤٦٨(  

  

 رضي -وهذه هي الفراسة اإلميانية اليت حتصل باإلميان وبالتقوى، وقد حصلت لبعض الصحابة كعمر 
 ولعله يستدل لذلك باحلديث الذي - عز وجل - فكانت فراسته قلما ختطئ، ينظر بنور اهللا -اهللا عنه 

قرب إيل عبدي بشيء وما ت: من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب وقال يف آخر احلديث: يف البخاري
أحب إيل مما افترضته عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي 
  .يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا فهو ينظر بنور اهللا فيوفق

فسرها ) ١(} ) ٧٥( في ذَلك لََآيات للْمتوسمني إِنَّ { - عز وجل -يستدل العلماء للفراسة بقول اهللا 



للمتفرسني، ونقل أو نسب ذلك ابن القيم إىل ابن عباس، ويستدل العلماء أيضا : جماهد وغريه أا
اتقوا فراسة املؤمن؛ فإنه ينظر بنور اهللا هذا احلديث رواه الترمذي والطرباين وابن : باحلديث احلسن
م يف احللية، وحسنه مجع من أهل العلم كاهليثمي والعجلوين والكناين يف ترتيه الشريعة جرير وأبو نعي

 - عز وجل -والشوكاين الشاهد أن هذه الفراسة ليست من ادعاء علم الغيب، إمنا هي نور يقذفه اهللا 
  .يف قلوب بعض عباده، فرمبا انكشف هلم شيء مما غاب عن غريهم

  
__________  

  .٧٥: ر آية  سورة احلج-) ١(

)١/٤٦٩(  

  

 مكتسبة، حتصل باالنقطاع عن الناس، -كما ذكر ابن القيم هناك نوع آخر-أحيانا هذه الفراسة 
 نعم، فقد يكون عنده شيء من احلدة وشيء من الذكاء حبيث أنه -الرياضة النفسية-اجلوع، الرياضة 

 يقال هلا الفراسة اخلَلقية، وهي يعرف أو يدرك أمورا ال يدركها غريه، وهناك أيضا نوع من الفراسة
االستدالل باخلَلْق على اخلُلُق، وهذا يوجد عند بعض من مترس يف علم النفس وعلم الطبائع، قد يستدل 
خبلق هذا الشخص على شيء من أخالقه، على شيء من طباعه، فمثال يستدل ذا اخلَلق على أن هذا 

  .لفراسة ليست من ادعاء علم الغيب، نعمالشاهد أن ا.. مرح أو هذا سريع الغضب أو هذا
  - عز وجل -كفر من قال أن صفاته قائمة بصفات اهللا 

ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشري يف ذلك إىل غري األيد والعصمة والتوفيق واهلداية وأشار إىل 
  .ة القدمية فهو حلويل قائل بالالهوتية وااللتحام، وذلك كفر ال حمال- عز وجل -صفاته 

  ــــــــــــ
 قائمة بصفات هذا املخلوق، - عز وجل -نعم، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، أن صفات اهللا 

 - عز وجل - أو العصمة أو التوفيق واهلداية اليت هي من اهللا -أي القوة-ويشري ذلك إىل غري األيد 
يهدي هذا الشخص  يعصم هذا الشخص أو يوفق هذا الشخص أو - عز وجل -العصمة كون اهللا 

 عز -ليس معناه أن هناك شيء من اإلله حل يف هذا املخلوق ال، لكن من زعم أن شيئا من صفات اهللا 
فهو حلويل من أهل احللول القائلني إن :  مسع اهللا، بصر اهللا، قوة اهللا نعم حلت فيه، يقول املؤلف-وجل 

ة إىل الالهوت، ومراد املؤلف أن من زعم أن الالهوتية نسب" قائل بالالهوتية"الرب حالٌّ يف املخلوق، 
، النسطورية يزعمون أن -كما سيأيت-صفات اهللا قائمة بصفاته فهو قائل مبذهب فرقة النسطورية 

عليه -الالهوت الذي هو اجلزء اإلهلي حل يف الناسوت الذي هو اجلزء البشري الذي ميثله عيسى 



  . نعم-السالم
  األرواح كلها خملوقة

)١/٤٧٠(  

  

ونعتقد أن األرواح كلها خملوقة، ومن قال إا غري خملوقة فقد ضاهى قول النصارى النسطورية يف 
  .املسيح، وذلك كفر باهللا العظيم
  ــــــــــــ

مبعىن أا ليست قدمية، ويف هذا رد على بعض الرافضة وزنادقة " أن األرواح كلها خملوقة"نعم، و
فقد ضاهى قول : "ذه الروح قدمية وليست خملوقة، يقولالصوفية والفالسفة الذين زعموا أن ه

وذلك أن النسطورية وهي فرقة من النصارى تنسب إىل ". النسطورية يف املسيح وذلك كفر باهللا العظيم
 قدمية وليست حمدثة، -اليت هي الروح-نسطور احلكيم، وهو أول من حرف األناجيل، زعم أن الكلمة 

 نعم، يزعم أن هذه الروح ال زالت متولدة من - عز وجل - بقدم اهللا يعين ليست خملوقة، فهي قدمية
 لكن احتادها جبسد املسيح تأخر، واضح؟ تأخر إىل والدة املسيح، أما أصل الكلمة - عز وجل -اهللا 

  . نعم- عز وجل - فهي قدمية بقدم اهللا -روح املسيح عليه السالم-اليت هي الروح 
   حالٌّ يف العبد- عز وجل -هللا كفر من قال إن شيئا من صفات ا
  . حالٌّ يف العبد وقال بالتبعيض على اهللا فقد كفر- عز وجل -ومن قال إن شيئا من صفات اهللا 

  ــــــــــــ
 حالٌّ يف شيء من املخلوقات -أي بعض صفات اهللا عز وجل-نعم، من زعم أن شيئا من صفات اهللا 

  .فقد كفر، نعم
  القرآن كالم اهللا غري خملوق

 عز -والقرآن كالم اهللا ليس مبخلوق وال حالٌّ يف خملوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة اهللا 
 جبميع أمسائه وصفاته غري - عز وجل - وليس الدرس من املدروس وال التالوة من املتلو؛ ألنه -وجل 

  .خملوق، ومن قال بغري ذلك فهو كافر
  ــــــــــــ
آن كالم اهللا غري خملوق حيثما تلي أو حفظ أو درس نعم أو كتب فهو كالم وهذا تقدم الكالم أن القر

اهللا، وكالم اهللا ليس هو هذا الصوت، وليس هو هذا املداد الذي كتب به الكالم، كالم اهللا الذي تكلم 
 - صلى اهللا عليه وسلم - وبلَّغه النيب - صلى اهللا عليه وسلم -به حقيقة، ونزل به جربيل على النيب 

  . نعم-سبحانه وتعاىل-ىل أمته، فهو كالم اهللا حيثما تصرف صفة له إ



)١/٤٧١(  

  

  القراءة امللحنة بدعة وضاللة
  .وأن القصائد بدعة جمراها على قسمني

  ــــــــــــ
 يف زاد املعاد -رمحه اهللا-ونعتقد أن القراءة امللحنة بدعة وضاللة، هذه تكلم عليها اإلمام ابن القيم 

 هذه املسألة، القراءة امللحنة اليت خترج عن احلد الشرعي ويبالغ فيها ال شك أا بدعة، مل تؤثر فوفَّى يف
، التكلف يف التلحني يف -رضي اهللا عنهم- ومل تؤثر عن أصحابه - صلى اهللا عليه وسلم -عن النيب 

 ال شك أن - وسلم  صلى اهللا عليه-قراءة القرآن، واخلروج ا عن احلد الشرعي الثابت عن املصطفى 
  .ذلك بدعة، نعم

  التعبد هللا بالقصائد بدعة
وأن القصائد بدعة وجمراها على قسمني، فاحلسن من ذلك من ذكر آالء اهللا ونعمائه، وإظهار نعت 

الصاحلني وصفة املتقني فذلك جائز، وتركه واالشتغال بذكر اهللا والقرآن والعلم أوىل به، وما جرى على 
 املخلوقات فاستماع ذلك على اهللا كفر، واستماع الغناء والرباعيات على اهللا وصف املرئيات ونعت

كفر، والرقص باإليقاع ونعت الرقاصني على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد واملغاين هلو 
  .ولعب

  ــــــــــــ
 - عز وجل -بد هللا ، وهي التع-أعين الصوفية-نعم، كل هذه مما ابتلي ا بعض املنتسبني هلذه الطائفة 

بطرق ليس هلا أصل يف الكتاب وال يف السنة، ومل يعرف ذلك عن سلف األمة، بل هو مما فتح به 
إن :  مبا مل يشرعه رسوله، قال- عز وجل - أو عبد اهللا - عز وجل -الشيطان عليهم بابا، فتعبد اهللا 

  .لقصائد، ال شك أنه بدعة ذه ا- عز وجل -القصائد بدعة، املقصود بالقصائد التعبد هللا 
فاحلسن : مث ذكر أن هذه القصائد جمراها على قسمني، فاحلسن منها حسن والقبيح منها قبيح، وهلذا قال
من ذلك من ذكر آالء اهللا ونعمائه وإظهار نعت الصاحلني وصفة املتقني فذلك جائز، لكن تركه 

ءة القرآن وبالعلم الشرعي ال شك أن ذلك  وبقرا- عز وجل -واالشتغال بغريه أو االشتغال بذكر اهللا 
  .أفضل وأوىل

)١/٤٧٢(  

  



مبعىن أن وصف " وما جرى على وصف املرئيات ونعت املخلوقات فاستماع ذلك على اهللا كفر: "يقول
 بصفات املخلوقات من املرئيات وغريها أن هذا كفر، وسيوضح هذا الكالم امل - عز وجل -اهللا 

وما جرى على وصف املرئيات ونعت املخلوقات فاستماع ذلك على : "ىن قولهاألسطر القادمة، هذا مع
 بصفات املخلوقني يف هذه األبيات الشعرية، مث يبدأ هؤالء - عز وجل -مبعىن أن يوصف اهللا " اهللا كفر

هذه كفر ألم وصفوا اهللا :  بذلك، يقول- عز وجل -يترمنون باألصوات ويزعمون أم يتعبدون اهللا 
  . البشر، بصفات اخللق، بصفات احملدثاتبصفات

  
الرباعيات هي منظومة شعرية تتألف من أربعة أشطر، كل أربعة ". واستماع الغناء والرباعيات: "يقول

 -أو بعض أهل التصوف-أبيات تكون قافيتها واحدة، فهذه األربعة قافيتها النون، مث بعدها امليم، كانوا 
 ذه األعمال - عز وجل -ت ويسمونه استماع، يتعبدون اهللا يرددون هذا الغناء وهذه الرباعيا

  .املبتدعة
مبعىن أن تكون وصف هذه املخلوقات ذه اهليئة ذا " واستماع الغناء والرباعيات على اهللا كفر: "يقول

 بذلك؛ ألم وصفوا - عز وجل -الغناء وذه الطريقة هذا كفر، حىت وإن زعموا أم يتقربون إىل اهللا 
  .اهللا مبا يترته عنه

والرقص على اإليقاع، : مبعىن" والرقص باإليقاع ونعت الرقاصني على أحكام الدين فسق: "يقول
الرقص على إيقاع الدفوف وما شاها، وهذا أيضا موجود عند طوائف من أهل التصوف، يضربون 

 عز -اجد، تعبد إىل اهللا الدفوف ويقومون يتراقصون مع أنغام هذه الدفوف، ويزعمون أم يف حالة تو
  .هذا األمر فسق:  قال-وجل 

)١/٤٧٣(  

  

وصف هؤالء الرقاصني أم من األولياء أو : مبعىن" نعت الرقاصني على أحكام الدين فسق"وأيضا 
األتقياء أو املؤمنني أو العباد أو الزهاد هذا فسق ال جيوز؛ ألن هؤالء حقيقة فسقة؛ ألن هذه الصفات 

التواجد أيضا من مقامات الصوفية، ومصطلح من مصطلحات " وعلى أحكام التواجد "صفات الفساق،
يقولون من وجد وجدا أو وِجدا، بالفتح يعين احلب وبالكسر يعين احلزن، عندهم : الصوفية، وهو

التواجد عند الصوفية استجالب الوجد بالذكر والتفكر، جيتمعون وإما أن يغنوا ويرقصوا ويطربوا أو 
-قومون يرددون بعض األذكار مجاعيا أو حىت فرديا ذكر خمصوص، يزعمون أم يستجلبون بذلك ي

  . الروح اإلهلية، وأم يرتفعون عن هذا العامل، وحيلقون عن هذا الوجود إىل عامل آخر-تعاىل اهللا
ت وهلذا أحيانا عن طريق هذا الوجد يصلون إىل حالة ما يسمى أيش؟ اإلسطيالن السكر مصطلحا



صوفية، يغيب الواحد عن احلالة املوجودة والناس املوجودين، ويعيش يف عامل آخر حىت أحيانا يزعم أنه 
  .خالص اآلن بدأ يعيش مع احلضرة اإلهلية، وكل هذا مما لبس به الشيطان على هؤالء، نعم

  حكم مساع هذه القصائد امللحنة
اري بني أهل األطباع على أحكام الذكر إال ملن وحرام على كل من مسع القصائد والرباعيات امللحنة اجل

 -تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أمسائه وصفاته وما يضاف إىل اهللا تعاىل من ذلك ملا ال يليق به 
  ) .١(} يستمعونَ الْقَولَ { :  مما هو مرته عنه فيكون استماعه كما قال-عز وجل 

  ــــــــــــ
__________  

  .١٨: رة الزمر آية  سو-) ١(

)١/٤٧٤(  

  

نعم، من مسع هذه القصائد وهذه الرباعيات كسماع سائر الشعر وسائر األبيات، فكما سبق أن ذكره 
 ذا األمر، - عز وجل - بشرط أن ال يتعبد اهللا -بس-احلسن منه حسن والقبيح منه قبيح، : املؤلف

فيكون :  مبا يترته عنه، وهلذا قال-ل  عز وج-وبشرط أيضا أال تتضمن هذه األبيات وصف اهللا 
كسائر القول يستمعه املؤمن فيأخذ ) ١(} يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه { : استماعه كما قال تعاىل

  .باحلسن ويدع القبيح، نعم
  عدم جواز اشتمال هذه القصائد على وصف هللا توصف به املخلوقات

 على غري تفصيله فهو كفر ال حمالة، فكل - عز وجل -ماعه على اهللا وكل من جهِل ذلك وقصد است
من مجع القول وأصغى باإلضافة إىل اهللا فغري جائز إال ملن عرف ما وصفت من ذكر اهللا ونعمائه وما هو 

  . ما ليس للمخلوق فيه نعت وال وصف بل ترك ذلك أوىل وأحوط- عز وجل -موصوف به 
  ــــــــــــ

للكالم املتقدم أن الرباعيات إذا اشتملت على وصف اهللا مبا يترته عنه من وصف هذا كله شرح 
  .املخلوقات فهذا ال جيوز وهذا هو الكفر، نعم

  التعبد إىل اهللا ذا االستماع مما أنكره األئمة والعلماء
  .واألصل يف ذلك أا بدعة

ا التواجد وذا االستماع أن األصل  ذه القصائد وذا الرقص وذ- عز وجل -أي التعبد إىل اهللا 
  .فيه أنه أقل ما فيه أنه بدعة، نعم
  ــــــــــــ



واختاذ االس على االستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، : والفتنة فيها غري مأمونة إىل أن قال
قتداء م أوىل وذلك مما أنكره املطليب ومالك، والثوري ويزيد بن هارون وأمحد بن حنبل وإسحاق، واإل

  .من اإلقتداء مبن ال يعرفون يف الدين، وال هلم قَدم عند املخلصني
 ذا االستماع احملدث املبتدع مما أنكره األئمة والعلماء وذكر - عز وجل -نعم يعين أن التعبد إىل اهللا 

  .نعم. منهم الشافعي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأمحد بن حنبل وغريهم
  بن احلارث يف هذه القصائدقول بشر 

__________  
  .١٨:  سورة الزمر آية -) ١(

)١/٤٧٥(  

  

: مثل أيش؟ قال: إنّ أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال: وبلغين أنه قيل لبشر بن احلارث
  :مثل قوله

  تسكين دار اجلليل اصربي يا نفس حىت
كذبوا واهللا الذي ال : فقال. ببغداد: قلت: قالحسن، وأين يكون هؤالء الذين يستمعون ذلك؟ : فقال

  .إله غريه، ال يسكن ببغداد من يسمع ذلك
  ــــــــــــ

بلغين أنه قيل لبشر بن احلارث لبشر احلايف الذي يعظمه الصوفية لزهده وعبادته وعلمه قد : يقول. نعم
بك قد أحدثوا شيئا يقال له أثىن عليه اإلمام أمحد وهو من الزهاد الذي زهدهم يوافق للسنة، إن أصحا

  القصائد قال مثل أيش؟
  :مثل قوهلم يعين يرددون هذا الكالم يترمنون به: قال

  تسكين دار اجلليل اصربي يا نفس حىت
كذبوا : أي دار اجلنة فقد حصل لكن أين يكون هؤالء الذي يستمعون لذلك قال قلت ببغداد قال

لك؛ وذلك أن بعض أهل الزهد وأهل العلم كانوا والذي ال إله غريه ال يسكن بغداد من يسمع ذ
ينكرون السكىن ببغداد آنذاك، والسبب أن بغداد كان الغالب على أهلها الترف والفسق واللهو؛ وهلذا 
كانوا يرون أن السكىن يف مثل هذه املدن ليست من صفات الصاحلني الزهاد؛ ألنه ال بد أن يتأثر ذه 

  .احلياة املترفة
  .نقف على ذلك، وباهللا التوفيق، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممدولعلنا . نعم

  الفقري يصرب فإذا عجز عن الصرب كان السؤال أوىل به



احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد عليه وعلى آله 
 اهللا بن اخلطيب إىل أن حيضر أخونا وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم، لعلنا نكمل كالم أيب عبد

  .القارئ
ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقري إذا احتاج وصرب مل يتكلف إىل وقت يفتح : قال أبو عبد اهللا: يقول

 ألن - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا له كان أعلى فمن عجز عن الصرب كان السؤال أوىل به على قوله 
  .يأخذ أحدكم حبله احلديث

  ــــــــــــ

)١/٤٧٦(  

  

ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقري، والفقري مرتبة من مراتب الصوفية، وهلذا سئل سهل بن عبد : يقول
  .هو من ال يسأل وال يرد وال حيدث: اهللا التستري عن الفقري الصادق فقال

 مصطلح الفقري أو الفقر أال يكون لك، فإذا لك فال يكون لك حىت تؤتيه الشاهد أن: وقال ابن اجلالء
  .مسمى الفقري هذه مرتبة من مراتب الصوفية

  .إذا احتاج وصرب ومل يتكلف إىل وقت يفتح اهللا له كان أعلى فمن عجز عن الصرب: يقول
ال شك أن الفقر ليس مطلوبا لذاته وليس مبستحسن بالنظر إليه كصفة بل هي حكاية واقع حادث 

هذا ما غلط فيه الصوفية، وال شك أن الغين املنفق نفعه . ن الفقر مل يتم- صلى اهللا عليه وسلم -والنيب 
  .أكثر من نفع هذا الفقري املعدم

 أثره يف األمة وأثره على املسلمني أحسن حال من هذا الفقري - عز وجل -الغين املنفق يف سبيل اهللا . 
الصرب كان السؤال أوىل  له فمن عجز عن - عز وجل -على هذا الفقري أن يصرب حىت يفتح اهللا : يقول

  . ألن يأخذ أحدكم حبله احلديث يف الصحيحني- صلى اهللا عليه وسلم -به على قوله 
والذي نفسي بيديه ألن يأخذ :  قال من حديث أيب هريرة-النيب صلى اهللا عليه وسلم-وذلك ألن 

  .أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خري له من أن يأيت رجال فيسأله أعطاه أو منعه 
  ..التكفف عما يف أيدي الناس والضرب يف األرض وفعل األسباب هذا هو األمر ف

إن ترك املكاسب غري جائز إال بشرائط مرسومة من التعفف واالستغناء عما يف أيدي : يقول، ونقول
  .الناس

ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو جمنون يف احلقيقة خارج، أي خارج عن الطريقة الصوفية وال 
وأمر مطلوب وهذا خطأ وهلذا . ن أهل التصوف يرون أن اجللوس وترك التكسب أن هذا أمر شك أ



 على أولئك الذين جلسوا يف املسجد يتعبدون انقطعوا للعبادة فسأهلم أو -رضي اهللا عنه-أنكر عمر
  سأل من أين هلم هؤالء الرزق؟

)١/٤٧٧(  

  

هؤالء املتواكلون، مسعت :  بالدرة، وقال-عنهمرضي اهللا -هؤالء املتوكلون على اهللا، فضرم : قالوا
لو توكلتم على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدوا :  يقول- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

  .مخاصا وتروح بطانا هذا هو التوكل الصحيح، وهذا هو التوكل الشرعي
  .التوكل مع فعل السبب وليس بترك األسباب

ملساجد أو جيلسون يف الزوايا يسألون الناس يتكففون الناس ويزعمون أم فكون هؤالء جيلسون با
ليس هذا هو األمر : منقطعون للعبادة وأم تركوا التكسب وطلب الرزق زهدا يف الدنيا، يقال هلم

  .املشروع بل األمر املشروع البيع والشراء، نعم من الطرق املباحة، وفعل األسباب
  واملالهيفسق املستمع إىل الغناء 

الغناء ينبت : ونقول إن املستمع إىل الغناء واملالهي فإن ذلك كما قال عليه الصالة والسالم: مث قال
  .النفاق يف القلب وإن مل يكفر فإنه فسق ال حمالة

  ــــــــــــ
ال شك أن استماع الغناء وأدوات اللهو أن ذلك ضرب من ضروب الفسق؛ وذلك لثبوت األدلة الدالة 

رمي الغناء، ذكر املؤلف هذا احلديث وهو عن ابن مسعود مرفوعا رواه أبو داود والبيهقي وابن على حت
رفعه غري صحيح؛ ألن يف إسناده من مل : أيب الدنيا لكن نقل املناوي يف فيض القدير عن العراقي قوله

رضي اهللا -يسم وهذا هو الصحيح، فإن هذا احلديث ال يصح مرفوعا، بل يصح موقوفا عن ابن مسعود
  . كما رواه عنه ذلك البيهقي يف السنن الكربى-عنه

لعله أراد أن من : إن مل يكفر فلعله أراد الكفر األصغر، الكفر بالنعمة حىت وإن قال قائل: أما قوله
فإن املستحل الغناء مل يستحل أمرا معلوما حترميه . استباح الغناء، من استحله فإنه يكفر فيقال له حىت 

  .بالضرورة ألجل أن يكفر، فإن املستمع للغناء فاسق عاصي، لكن ال يصل إىل حد الكفرمن الدين 
  كفر من زعم أن الرسول واسط يؤدي وأن املرسل إليه أفضل

ترك املراء يف الدين والكالم يف اإلميان خملوق أو غري خملوق، وهذا : والذين اختاروا قول أئمتنا: مث قال
  .كله تقدم الكالم عليه

)١/٤٧٨(  

  



  . واسط يؤدي، وأن املرسل إليه أفضل فهو كافر باهللا- صلى اهللا عليه وسلم -ومن زعم أن الرسول 
  ــــــــــــ

وهذا مذهب غالة املتصوفة الذين زعموا أن الرسالة عبارة عن واسطة فقط للتبليغ؛ وهلذا الويل عندهم 
  .أفضل من الرسول

  : بيتا من الشعرويقول ابن عريب يف ذلك وقد ذكرت ذلك سابقا
  فويق الرسول ودون الويل مقام النبوة يف برزخ

وهلذا الترتيب عنده أن أعلى الدرجات الوالية مث يليه النبوة مث يلي ذلك الرسول، ويروى عنه أنه قال 
ابن عريب وحقيقة الرسالة إبالغ كالم من متكلم إىل سامع فهي حال ال مقام وال بقاء هلا بعد انقضاء 

فقط هي إبالغ كان فإذا انتهى هذا البالغ انتهت هذه الصفة، فهي حال ال مقام : هلذا يقولالبالغ، و
إن الويل يعلم علمني علم الشريعة وعلم احلقيقة أي : باقي مثل الوالية كما يزعم، ويروى عنه أنه قال

لظاهر الظاهر والباطن والترتيل والتأويل حيث إن الرسول من حيث هو رسول ليس له علم إال با
  .والترتيل والشريعة

 صلى اهللا -إن لواء الناس مجيعا أو إن اخللق كلهم حتت لواء حممد : وقيل لبعضهم بعض هؤالء الغالة
:  فرد عليهم وقال- صلى اهللا عليه وسلم - يوم القيامة هذا يدل على فضل الرسول -عليه وسلم 

  . لوائي من نور حتته اجلان واإلنس-  صلى اهللا عليه وسلم-واهللا إن لوائي أعظم من لواء حممد 
فهذا غلو وخروج عن الدين، فمن اعتقد أنه يف درجة مماثلة لدرجة الرسل فقد كفر، فكيف مبن زعم 

  أنه أفضل من الرسل؟
  كفر من قال بإسقاط الوسائط على اجلملة

  .فهو كافر باهللا، ومن قال بإسقاط الوسائط على اجلملة فقد كفر: وهلذا قال املؤلف
  ــــــــــــ

  الوسائط اليت بني اخللق وبني اهللا فمن الوسائط؟
الوسائط الرسل واملالئكة هم الوسائط، لكن حلولية وغالة الصوفية يزعمون أم يأخذون عن اهللا بال 

الويل يستمد املعرفة من حيث : وقد روي عن ابن عريب أنه قال. واسطة ويسمعون من اهللا بال واسطة
  .ي يؤدي بدوره إىل األنبياء والرسليأخذها امللك الذ

)١/٤٧٩(  

  

املكان واملعدن الذي يأخذ منه امللك يأخذ من جربيل ويؤديه إىل الرسل، الويل يأخذ من هذا : يقول
املكان مباشرة أي يسمع من اهللا مباشرة فهم يسقطون الوسائط بينهم وبني اهللا؛ وهلذا كفَّر املؤلف من 



  .ذهب إىل هذا القول، نعم
  م الشيخ عبد القادر اجليلي يف إثبات الصفاتكال

أما معرفة الصانع : ومن متأخريهم اإلمام أبو حممد عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي، قال يف كتاب الغنية
  .باآليات والدالالت على وجه االختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن اهللا واحد أحد

إِلَيه يصعد { تو على امللك، حميط علمه باألشياء، وهو جبهة العلو مستو على العرش، حم: إىل أن قال
 هفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي م١(} الْكَل. (  

) ٢(} ) ٥ (يدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَ{ 
.  

الرحمن علَى { : إنه يف السماء على العرش كما قال: وال جيوز وصفه بأنه يف كل مكان، بل يقال
وينبغي إطالق صفة االستواء من غري : وذكر آيات وأحاديث إىل أن قال) ٣(} ) ٥(الْعرشِ استوى 

  .تأويل، وأنه استواء الذات على العرش
ذكور يف كل كتاب أنزل على كل نيب أرسل بال كيف، وذكر كالما طويال وكونه على العرش م: قال

  .ال حيتمله هذا املوضع، وذكر يف سائر الصفات حنو هذا
  ــــــــــــ

 قول أحد األئمة الذين ينتسب إليهم هؤالء الصوفية الذين ينفون عن اهللا صفة العلو -أيضا-وهذا . نعم
حانه وتعاىل، وهذا اإلمام يعظمونه وينتسبون إليه وهو اإلمام عبد ويزعمون أن اهللا يف كل مكان بذاته سب

القادربن أيب صاحل اجليلي املقصود به اجليالين وهناك اآلن طريقة مشهورة ومنتشرة تنتسب إىل الشيخ 
  .عبد القادر وهي الطريقة القادرية

__________  
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ١(
  .٥:  سورة السجدة آية -) ٢(
  .٥:  سورة طه آية -) ٣(

)١/٤٨٠(  

  

والشيخ عبد القادر هو املتوىف سنة مخسمائة إحدى وستني كما قال فيه اإلمام الذهيب وصفه بأنه اإلمام 
ويف مجلة الشيخ عبد القادر كبري الشأن : العامل الزاهد العارف القدوة شيخ اإلسالم علم األولياء، مث قال

  . واهللا املوعد وبعض ذلك مكتوب عليهوعليه مآخذ يف بعض أقاويله ودعاويه
 عن عبد القادر أنه سئل هل كان هللا ويل على غري طريقة اإلمام أمحد أو -رمحه اهللا-ونقل شيخ اإلسالم 



  على غري اعتقاد اإلمام أمحد؟
  .ال، ال كان وال يكون: فقال

ريا مما نقل عن الشيخ وعلى كُلٍّ كما قال أهل العلم، وذكر ذلك اإلمام الشاطيب يف االعتصام أن كث
عبد القادر أو ما نسب إليه ونسب إىل غريه من األئمة املتقدمني الذين ينتسب إليهم املتصوفة الذين 
عرفوا بالتصوف املعتدل، نعم وقع منهم أخطاء، ورمبا وقع من بعضهم بعض الزالت وهم ليسوا 

 وصنع أتباعه ممن أتى بعدهم، كنقلهم مبعصومني، لكن كثري مما ينسب هلؤالء مكذوب، إمنا هو من افتراء
 رأى يف املنام عرشا بني -رمحه اهللا-بعض الشطحات اليت ال يقول ا مسلم؛ وهلذا يروى أن عبد القادر 

يا عبد القادر قد وضعت عنك التكاليف، أنا : السماء واألرض وهناك من يناديه من فوق العرش يقول
  مباذا أجاب؟. ربك قد وضعت عنك التكاليف

  .اخسأ عدو اهللا: قال
  كيف عرفت أنه الشيطان؟: فقيل له ملا قص الرؤيا

  . التكاليف عن أحد من عباده- عز وجل -ال ميكن أن يضع اهللا : قال
 وأنه - عز وجل -فهذا مما أوقع الصوفية يف ما أوقعهم فيه، يتلبس هلم الشيطان بصور ويزعم أنه اهللا 

  . كذاخياطبهم وأنه يأمرهم بكذا ويضع عنهم
 فذكر يف كتابه الغنية وهذا الكتاب مطبوع، ذكر -رمحه اهللا-فهذا يدل على سالمة منهج هذا الرجل 

هذا الكالم أن معرفة الصانع باآليات والدالالت على وجه االتصاف، وهو أن يعرف ويتيقن أن اهللا 
  .وهو جبهة العلو: واحد أحد إىل أن قال

)١/٤٨١(  

  

 - عز وجل - تصريح بإثبات صفيت العلو واالستواء على العرش حقيقة هللا الشاهد أن هذا الكالم فيه
وهذا فيه رد على هؤالء احللولية الصوفية املنتسبني هلذا اإلمام، فهو خيالفهم صراحة، وهذا كتابه بني 

  .أيدينا نعم
  كالم العلماء يف إثبات الصفات ال حيصى

  .داولو ذكرت ما قال العلماء يف ذلك لطال الكتاب ج
  ــــــــــــ

نعم، رمحه اهللا يقول يعين لو ذكرت كل ما قاله العلماء يف إثبات هذه الصفات أو إثبات جنس هذه 
الصفات لطال هذا الكتاب وليس هذا هو املقصود؛ ألن الكتاب عبارة عن جواب، عن إجابة فقط 

 -رمحه اهللا-خرى كما بسطها لفتوى وهلذا سيذكر فيما بعد أنه بسط الكالم يف هذه املسألة يف مواضع أ



التأسيس يف الرد على أساس التقديس للرازي، كما . يف درء تعارض العقل والنقل كما بسط ذلك يف 
  . يف كتابه جواب االعتراضات املصرية عن الفتوى احلموية-أيضا-بسط ذلك 

 كثريا ما حييل العثور عليه وهو كبري وهو كتاب كبري احلجم-عز وجل-وهذا الكتاب مفقود يسر اهللا 
عليه الشيخ، حسب وصف تالمذته ابن القيم والذهيب أنه قريب احلجم من درء تعارض العقل والنقل، 

  .أو منهاج السنة نعم
  كالم أيب عمر بن عبد الرب يف إثبات الصفات

  بيان مذهب األئمة يف أحاديث الصفات
  :قال أبو عمر بن عبد الرب

ثوري وسفيان بن عيينة واألوزاعي ومعمر بن راشد يف أحاديث روينا عن مالك بن أنس وسفيان ال
 صلى اهللا عليه وسلم -ما جاء عن النيب : أمروها كما جاءت، قال أبو عمر: الصفات أم كلهم قالوا

 فهو علم يدان به؛ وما حدث بعدهم ومل - رضي اهللا عنهم- من نقل الثقات، أو جاء عن الصحابة-
  .هم فهو بدعة وضاللةيكن له أصلٌ فيما جاء عن

  ــــــــــــ
  .وهذا نقل عن أيب عمر بن عبد الرب وسفيان بن عبد اهللا املتوىف سنة أربعمائة وثالثة وستني. نعم

)١/٤٨٢(  

  

-هذا اإلمام العلم الشارح من موطأ مالك يف كتابه التمهيد الذي يعترب فريدا من نوعه وله كتاب 
روينا يعين روى : علم وفضله وله كتب كثرية، رمحة اهللا عليه قال االستذكار، وله جامع بيان ال-أيضا

عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة واألوزاعي ومعمر بن راشد يف أحاديث الصفات 
  .أمروها كما جاءت، مبعىن ال تتعرضوا هلا بالتحريف كما هي حال املعطلة أو التشبيه: أم كلهم قالوا

 من نقل - صلى اهللا عليه وسلم - على ظاهرها قال أبو عمر ما جاء عن النيب أمروها كما جاءت
  . فهو علم يدان به- رضي اهللا عنهم-الثقات وجاء عن الصحابة

 ما نقل عن هؤالء ما نقل عن النيب - سبحانه وتعاىل-ال شك أن هذا هو العلم الذين يدين املرء به ربه
أما ما حدث بعدهم ومل يكن له أصل، أما ما جاء : بته يقول أو نقل عن صحا- صلى اهللا عليه وسلم -

بعدهم وليس له أصل يف الكتاب وال يف السنة وال عن أحد من الصحابة نعم فهو بدعة وضاللة جيب 
  .رده نعم

  إثبات صفة العلو
هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح : وقال يف شرح املوطأ ملا تكلم على حديث الرتول قال



 وال خيتلف أهل احلديث يف صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه، من أخبار العدول عن اإلسناد،
 وفيه دليل على أن اهللا يف السماء على العرش من فوق سبع مساوات، - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

  .إن اهللا يف كل مكان: كما قالت اجلماعة، وهو من حجتهم على املعتزلة يف قوهلم
وهذا أشهر وأعرف :  صحة قول أهل احلق قول اهللا وذكر بعض اآليات، إىل أن قالوالدليل على: قال

عند العامة واخلاصة من أن حيتاج إىل أكثر من حكايته؛ ألنه اضطرار مل يوقفهم عليه أحد، وال أنكره 
  .عليهم مسلم

  ــــــــــــ

)١/٤٨٣(  

  

اب اجلامع بيان العلم وفضله مث نقل عن مث ذكر يف كتابه الكالم السابق نقل شيخ اإلسالم عن كت. نعم
 يف شرح املوطأ الذي هو التمهيد كالمه عن حديث الرتول، وأنه أثبت هذا -أيضا-ابن عبد الرب 

احلديث؛ ألنه وصل إلينا بإسناد صحيح، مث ذكر أن يف هذا احلديث دليل على أن اهللا يف السماء على 
 يف كل مكان أو ليس يف العلو - عز وجل -و كان اهللا العرش؛ ألن الرتول يكون من أعلى إىل أسفل فل

  .كما يزعم املعطلة
إن : كما قالت اجلماعة وهو من حجتهم على املعتزلة يف قوهلم: مل يكن هلذا احلديث داللة ظاهرة، يقول
  .اهللا يف مكان وهذا قول حلولية اجلهمية

وهذا أشهر :  بعض اآليات إىل أن قالوالدليل على صحة قول أهل احلق قول اهللا مث ذكر يقول: مث قال
  .وأعرف عند العامة واخلاصة من أن حيتاج إىل أكثر من حكاية يعين ذكر األدلة النقلية
هب أنكم طعنتم يف : مث أراد أن يشري إىل الدليل الفطري على إثبات صفة العلو كأنه يقول هلؤالء النفاة

 وطعنتم يف داللة اآليات على صفة العلو - عليه وسلم  صلى اهللا-هذه األدلة النقلية الثابتة عن النيب 
  وسلطتم عليها سيف التحريف الذي مسيتموه أيش تأويال؟

  ..سلمنا لكم 
لكن ماذا تصنعون يف هذه الضرورة اليت جيدها كل إنسان، املتعلم وغري املتعلم، العجائز والصبيان 

: ذه الضرورة يف أنفسهم ما قال عارف قطواألعراب واألطفال يف الكتاتيب، بل حىت الكفار جيدون ه
  .يا اهللا

  أين يتجه قلبه؟
  ميني مشال أسفل؟

  .ال يتجه إال إىل السماء



)١/٤٨٤(  

  

إمنا فطروا على هذا األمر، وهذا من : وهذا دليل فطري مل جيتمعوا عليه سواء بقول اإلمام أو قول قائل
يل الذي اعترض به اهلمذاين على اجلويين، نعم ملا أقوى األدلة اليت يستدل ا على نفاة العلو وهو الدل

 -كان اهللا ومل يكن شيء معه أو قبله ويقرر نفي صفة العلو عن اهللا : قام يتكلم ويشرح للناس حديث
  . بالطرق الكالمية املعتادة عند املتكلمني-عز وجل 

شيخ دعنا من هذا كله، دعنا يا : املعروف أن اجلويين أشعري ينفي صفة العلو، فقام إليه اهلمذاين وقال
من هذه املقدمات وهذه األدلة اليت تذكرها وأخربنا عن هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا ما قال 

حريين اهلمذاين حريين، ما استطاع أن : يا اهللا إال اجته إىل السماء، فضرب اجلويين رأسه وقال: عارف قط
  .جييب إن هذا أمر فطري أمر جبلي

 هنا يشري إىل هذا الدليل أو هذا النوع من األدلة على إثبات صفة العلو -رمحه اهللا- عبد الرب فاإلمام ابن
ألنه اضطرار مل يوقفهم عليه أحد وال أنكره عليهم مسلم، يعين هذا األمر الفطري ما قلدوا فيه : يقول

  .ه الضرورة نعمقول فالن أو قول فالن أو قول فالن ومل ينكر مسلم على أحد أنه جيد يف نفسه هذ
  إمجاع علماء الصحابة والتابعني أن اهللا على العرش وعلمه يف كل مكان

أمجع علماُء الصحابة والتابعني الذين محل عنهم التأويل، قالوا يف تأويل : وقال أبو عمر بن عبد الرب أيضا
على العرش وعلمه يف كل مكان، وما هو ) ١(} ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم { : قوله

  .خالفهم يف ذلك من حيتج بقوله
  .وقال أبو عمر أيضا أهل السنة جممعون

  ــــــــــــ
  .أهل السنة جممعون سيأيت هذا الكالم إن شاء اهللا بعد صفحات

  إمجاع أهل السنة على اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة ومحلها على احلقيقة
__________  

  .٧:  سورة اادلة آية -) ١(

)١/٤٨٥(  

  

وقال أبو عمر أيضا أهل السنة جممعون على اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة، واإلميان 
  .ا، ومحلها على احلقيقة ال على ااز؛ إال أم ال يكيفون شيئا من ذلك وال حيدون فيه صفة حمصورة

همية واملعتزلة كلها واخلوارج فكلهم ينكروا وال حيملون شيئا منها على احلقيقة، وأما أهل البدع اجل



مبا نطق به : ويزعمون أن من أقر ا مشبه، وهم عند من أقر ا نافون للمعبود، واحلق فيما قاله القائلون
  . وهم أئمة اجلماعة- صلى اهللا عليه وسلم -كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 
  ــــــــــــ

 أن أهل السنة جممعون على اإلقرار بالصفات الواردة -رمحه اهللا-مث ذكر أبو عمر بن عبد الرب . نعم
كلها يف القرآن والسنة أي صفة ثبتت يف القرآن والسنة فيجب اإلقرار ا واإلميان ا ومحلها على 

 اللفظ يف غري ما وضع له وسبق يف القسم األول أن ذكرنا أن ااز هو استعمال. احلقيقة ال على ااز
لعالقة مع قرينة، مبعىن أن يصرف هذا اللفظ عن املعىن الذي وضع له يف األصل إىل معىن بعيد آخر، 

يصرف معىن اليد من اليد احلقيقية إىل القدرة أو النعمة فقد جيب محل هذه النصوص الواردة يف الصفات 
 أم ال يكيفون شيئا من ذلك وال حيدون فيه صفة  إال- ال على ااز كما صنع املعطلة-على حقيقتها

حمصورة مبعىن أم يثبتون هذه الصفات كما جاءت يف النصوص لكن من غري تكييف، من غري حتديد 
  .لكُنه هذه الصفة ألن هذا مما استأثر اهللا بعلمه

 الصفات وال حيمل وأما أهل البدع اجلهمية واملعتزلة كلها واخلوارج وكل من ينكرها ينكر هذه: يقول
منها شيئا على احلقيقة بل حيملوا على ااز، ويزعم أن من أقر ا مشبه، يعين يزعم كل واحد من 

هؤالء أن من أقر بشيء من هذه الصفات الثابتة فيكم بالكتاب والسنة فهو مشبه عندهم، وهم عند من 
به كتاب اهللا وسنة رسوله وهم أئمة اجلماعة، أقر ا نافون للمعبود واحلق يف ما قاله القائلون مبا نطق 

  مبعىن أن احلق هو ما جاء بالكتاب

)١/٤٨٦(  

  

والسنة صرحيا وما فهمه سلف األمة الذين هم اجلماعة من هذه النصوص، هذا كالم ابن عبد الرب، وهذا 
فاته فاإلمام  عن بعض ص- عز وجل -نوجهه إىل إخواننا ممن ينتسبون ملذهب اإلمام مالك ويعطلون اهللا 

ابن عبد الرب عندهم إمام مسلم بإمامته، وال يناقشون وال يناظرون يف ذلك ويعظمونه، ويعظمون أقواله 
هذا كالمه يف مسائل أصول الدين، تقبلون قوله يف أحكام الوضوء وأحكام الطهارة، تقبلون : فنقول هلم

هذا عني التناقض !  مسائل أصول الدينقوله يف أحكام النكاح وأحكام البيع مث تعترضون على قوله يف
  .نعم

  - عز وجل -كالم احلافظ أبو بكر البيهقي يف صفات اهللا 
ويف عصره احلافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمني من أصحاب أيب احلسن األشعري، وذبه عنهم، 

ارحة لورود خرب ال من حيث اجل. باب ما جاء يف إثبات اليدين صفة : قال يف كتاب األمساء والصفات
بلْ { : وقال) ١(} قَالَ يا إِبليس ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي { : الصادق به، قال اهللا تعاىل



 انوطَتسبم اهد٢(} ي. (  
وذكر األحاديث الصحاح يف هذا الباب، مثل قوله يف غري حديث، يف حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو 

أنت موسى اصطفاك : لبشر، خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه ومثل قوله يف احلديث املتفق عليه ا
: وكتب لك التوراة بيده ومثل ما يف صحيح مسلم : اهللا بكالمه، وخط لك األلواح بيده ويف لفظ

 القيامة  تكون األرض يوم- صلى اهللا عليه وسلم -وغرس كرامة أوليائه يف جنة عدن بيده ومثل قوله 
  .خبزة واحدة يتكفؤها اجلبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته يف السفر نزال ألهل اجلنة 

  .بيدي األمر واخلري بيديك : وذكر أحاديث مثل قوله
والذي نفس حممد بيده و إن اهللا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب 

  .مسيء الليل 
__________  

  .٧٥: سورة ص آية  -) ١(
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٢(

)١/٤٨٧(  

  

يطوي اهللا : املقسطون عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني وقوله: وقوله
أنا امللك أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ مث يطوي : السماوات يوم القيامة مث يأخذهن بيده اليمىن مث يقول

ميني اهللا مألى ال يغيضها : أنا امللك، أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ وقوله: اله، مث يقولاألرضني بشم
نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض فإنه مل يغض ما يف ميينه وعرشه 

  .على املاء، وبيده األخرى القسط خيفض ويرفع وكل هذه األحاديث يف الصحيح
اخترت ميني : اختر أيهما شئت، قال: إن اهللا ملا خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان:  قوله-أيضا-وذكر 

إن اهللا ملا خلق آدم مسح على ظهره إىل أحاديث أخر ذكرها : ريب وكلتا يدي ريب ميني مباركة وحديث
  .من هذا النوع
بنا من اآليات واألخبار يف هذا الباب، أما املتقدمون من هذه األمة فإم مل يفسروا ما كت: مث قال البيهقي

  .وكذلك قال يف االستواء على العرش وسائر الصفات اخلربية مع أنه حيكى قول بعض املتأخرين
  ــــــــــــ

ويف عصر ابن عبد الرب اإلمام احلافظ أبو بكر البيهقي أمحد بن حسني البيهقي اإلمام املعروف : يقول
ومثان ومخسني صاحب السنن الكربى وصاحب دالئل النبوة وصاحب املشهور املتوىف سنة أربعمائة 

 وهو شافعي املذهب، وهلذا قال -رمحه اهللا-األمساء والصفات وصاحب البعث املنشور وله كتب كثرية 



كل شافعي فاملنة لإلمام الشافعي عليه إال البيهقي فإن املنة للبيهقي على الشافعي؛ ألنه : بعض أهل العلم
  .ب الشافعي رمحهما اهللاممن نشر مذه

البيهقي على مذهب األشاعرة وقد تتلمذ على يد ابن فورك وأبو احلسن الطربي الذين من تالمذة 
تالمذة أيب احلسن األشعري والبيهقي والبغدادي ميثلون الطبقة الثالثة أو املرحلة الثالثة من مراحل تدوين 

األشعري وابن كُلَّاب، املرحلة الثانية ميثلها الباقالين املرحلة األوىل ميثلها أبو احلسن . مذهب األشاعرة
  .وابن فورك، املرحلة الثالثة ميثلها أبو بكر البيهقي والبغدادي

)١/٤٨٨(  

  

 بإسناده - عز وجل -ألف كتابه األمساء والصفات وروى ذا الكتاب النصوص املثبتة يف صفات اهللا 
ل بعض الصفات على مذهب األشاعرة املتقدمني، لكنه  لكنه أو- صلى اهللا عليه وسلم -إىل النيب 

خالف مجهور األشاعرة، وهم األشاعرة املتأخرون والذين استقر املذهب على رأيهم وذلك أنه أثبت 
  كثري من الصفات اخلربية خاصة الذاتية الوارد منها يف القرآن

الصفات، وهلذا نقل يف تأويله يف كإثبات الوجه العني اليدين خالفا ملذهب مجهور األشاعرة، وأول بعض 
  .بعض هذه الصفات عن بعض أئمة األشاعرة كما ذكر الشيخ

ويف عصره احلافظ أبو بكر البيهقي أي يف عصر ابن عبد الرب مع توليه للمتكلمني من أصحاب : يقول
  .نعم ألنه متأثر بل يعد من األشاعرة من أئمة األشاعرة. أيب احلسن

 إن شاء اهللا الكالم عليه عند النقل عنه واملراحل وأطوار املراحل املذهبية اليت أبو احلسن األشعري سيأيت
وذبه عنهم أي يعين دفاعا عن مذهب وعن أصحاب أيب احلسن األشعري قال يف كتابه : مر ا، يقول

 باب ما جاء يف إثبات اليدين صفتني ال من حيث - وهذا الكتاب له عدة طبعات-األمساء والصفات
 لورود خرب الصادق به يعين إثبات اليدين هللا حقيقة، ال على الوجه الثابت للمخلوق هذه اليد جارحة

  .اجلارحة للمخلوق لكن نثبتها حقيقة هللا على الوجه الالئق به سبحانه
بلْ { وآية ) ١(} ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي { مث ذكر األدلة على ذلك ذكر آية يا إبليس 

 انوطَتسبم اهدمهما صرفتها ال تتصرف : مث ذكر هذه األحاديث الكثرية اليت كما قال ابن القيم) ٢(} ي
إال على احلق الذي أثبته أهل السنة ما تقبل التأويل لو قبل منها نص لو قبلت، قبل هذا النص أو نصني 

  .ن مجيع هذه النصوص تقبل هذا التأويلأو ثالثة هذا التأويل الذي جاء به هؤالء لكن ما ميكن أ
__________  

  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٢(



)١/٤٨٩(  

  

وهذا منوذج ملا ذكره اإلمام البيهقي فذكر منها حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيديه 
 يف الصحيحني أنت موسى اصطفاك -ضاأي-هذا هو الشاهد، واحلديث يف الصحيحني واحلديث اآلخر 

وكتب : ويف لفظ:  يقول- عز وجل -اهللا بكالمه وخط لك األلواح بيده إثبات صفة اليد حقيقة هللا 
 صلى -لك التوراة بيده ومثل ما يف صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه يف جنة عدن بيده ومثل قوله 

   تكون األرض يوم-اهللا عليه وسلم 
د يتكفاها اجلبار بيده وهذا حديث البخاري وحديث بيدي األمر أيضا احلديث يف القيامة خبزة واح

البخاري واخلري بيدي احلديث يف مسلم والذي نفس حممد بيده جاء يف أحاديث كثرية منها ما هو متفق 
  .عليه

لم إن اهللا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وهذا يف مس
املقسطون عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني وهذا أيضا يف مسلم إثبات : وقوله

اليدين هللا حقيقة على ميني الرمحن وكلتا يديه ميني وأيضا ويطوي اهللا السموات يوم القيامة مث يأخذهن 
  . األرضني بشمالهأنا امللك وهذا يف صحيح مسلم مث ذكر يطوي: بيده اليمىن مث يقول

أنا امللك وهذا يف صحيح مسلم مث : ويطوي اهللا السماوات يوم القيامة مث يأخذهن بيده اليمىن مث يقول
ذكر يطوي األرضني بشماله وذكرنا يف القسم األول اجلمع بني هذين احلديثني وما قاله اإلمام ابن قتيبة 

 أثبت هنا - صلى اهللا عليه وسلم - النيب  من أنه ال تعارض بني هذين احلديثني كون-رمحه اهللا-
وكلتا يديه ميني أي كلتا يديه مين وبركة : وكلتا يديه ميني فقوله: الشمال، ويف احلديث الذي قبله قال

  .مبعىن لئال يتبادر إىل الذهن أنه إذا قيل له مشال أن الشمال أنقص من اليمني كما هي احلال يف املخلوق

)١/٤٩٠(  

  

ل أنقص من اليمني يف كل شيء حىت يف القوة؛ وهلذا اليمني للشيء احملترم والشمال ملا املخلوق الشما
  .سوى ذلك، لكن يدي اجلبار سبحانه وتعاىل كلتيهما ميني مباركة

  .ميني اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار هذا أيضا فيه تصريح إثبات اليمني هللا: وقوله: مث قال
ا خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت ويداه مقبوضتان صرحية يف إثبات مث ذكر إن اهللا مل

اخترت ميينا اخترت ميني ريب وكلتا ريب ميني مباركة واحلديث أخرجه :  قال- عز وجل -اليدين هللا 
  الترمذي
اديث أخر إن اهللا ملا خلق آدم مسح ظهره وأيضا هذا احلديث أخرجه أبو داود وغريه إىل أح: وحديث



  .ذكرها من هذا النوع
أما املتقدمون من هذه األمة فإم مل يفسروا : أي أحاديث أخرى تثبت اليدين هللا حقيقة، مث قال البيهقي

مل يفسروا، أي تفسري اجلهمية، : ما كتبنا من اآليات واألخبار يف هذا الباب وذكرنا سابقا أن معىن قوهلم
  .تفسري اجلهمية املعطلةأي التأويل مل يفسروا هذه النصوص 

من اآليات واألخبار يف هذا الباب وكذلك قال يف االستواء على العرش مبعىن أنه أثبت االستواء هللا 
حقيقة وسائر الصفات اخلربية مع أنه سيحكي قول بعض املتأخرين، يعين قول بعض الذين أولوا هذه 

صوص أن اإلمام البيهقي مع أنه إمام من أئمة الصفات من األشاعرة مبعىن أنه خيالفهم يف تأويل هذه الن
  .نعم. األشاعرة إال أنه خيالف أولئك األشاعرة الذين يؤولون هذه النصوص

  - عز وجل -كالم القاضي أيب يعلى حممد بن حسني حممد البغدادي احلنبلي يف صفات اهللا 
  وجوب قبول األخبار اليت وردت يف صفات اهللا ومحلها على ظاهرها

)١/٤٩١(  

  

ال جيوز رد هذه األخبار وال التشاغل بتأويلها، : وقال القاضي أبو يعلى يف كتاب إبطال التأويل
والواجب محلها على ظاهرها، وأا صفات اهللا، ال تشبه بسائر املوصوفني ا من اخللق، وال نعتقد 

  .التشبيه فيها؛ لكن على ما روى عن اإلمام أمحد وسائر األئمة
لزهري، ومكحول، ومالك، والثوري، واألوزاعي، والليث، ومحاد بن زيد، ومحاد بن وذكر بعض كالم ا

سلمة، وابن عيينة، والفضيل بن عياض، ووكيع، وعبد الرمحن بن مهدي، وأسود بن سامل، وإسحاق بن 
  .ويف حكاية ألفاظهم طول. راهويه، وأيب عبيد، وحممد بن جرير الطربي، وغريهم يف هذا الباب

  ــــــــــــ
مث نقل عن القاضي أيب يعلى حممد بن حسني حممد البغدادي احلنبلي املشهور بالقاضي املتوىف سنة . نعم

أربعمائة ومثانية ومخسني صاحب كتاب إبطال التأويالت، وهو من أئمة احلنابلة وهلذا هو يف الفروع 
هم شيء من االضطراب على مذهب اإلمام أمحد، أما مذهبه يف األصول فهو من األئمة الذي حصل عند

ونوع ثالث مسعوا األحاديث واآلثار وعظموا مذهب السلف :  وهلذا قال عنه شيخ اإلسالم-رمحه اهللا-
وشاركوا املتكلمني اجلهمية يف بعض أصوهلم الباقية، ومل يكن هلم من اخلربة يف القرآن واحلديث واآلثار 

  .بني صحيحها وضعيفهاما ألئمة السنة واحلديث ال من جهة املعرفة والتمييز 
وهلذا هو يف كتابه إبطال التأويالت ملا أخذ عليه إيراد بعض األحاديث الضعيفة والواهية واملوضوعة 

وال من جهة الفهم ملعانيها مبعىن أنه مل يكن لدى :  يف إثبات بعض الصفات يقول-أحيانا-واملبالغة 



يث الصحيح منها والسقيم وال من جهة فهم هؤالء ما كان ألئمة السلف ال من جهة متييز هذه األحاد
  .املعىن احلق الدال عليه هذه األحاديث

)١/٤٩٢(  

  

وقد ظنوا صحة بعض األصول العقلية للنفاة اجلهمية ورأوا ما بينها من التعارض، وهذا حال أيب : يقول
مذهبه يف بكر بن فورك والقاضي هذا هو الشاهد والقاضي أيب يعلى وابن عقيل وأمثاهلم، فحقيقة 

  .األصول فيه شيء من االضطراب
  .ال جيوز: يقول

كتاب إبطال التأويالت طبع جزء منه، وكما قلت لكم هو ألفه للرد على ابن فورك يف كتابه مشكل 
  .احلديث

ابن فورك ألف كتاب مشكل احلديث وهو مطبوع أول فيه األحاديث الدالة على الصفات على أصول 
رمحه - كتابه إبطال التأويالت لريد على كتاب ابن فورك لكنه أخطأ يف كونه األشاعرة فجاء أبو يعلى يف

وأيضا أحيانا يبالغ يف .  أنه مجع ذا الكتاب األحاديث الصحيحة والضعيفة واملوضوعة- أوال-اهللا
  .إثبات بعض الصفات اليت مل يثبتها أهل السنة واجلماعة

 وال التشاغل بتأويلها - عز وجل -ثابتة يف صفات اهللا ال جيوز رد هذه األخبار، أي األخبار ال: يقول
كما هي احلال عند املعطلة، مبعىن صرف هذه النصوص عن ظاهرها إىل معان بعيدة، والواجب محلها 
على ظاهرها، على ظاهرها الالئق باهللا سبحانه وتعاىل غضب اهللا عليه نثبت أو حنمل هذا النص على 

نثبت هذا ) ١(} ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء { وجه الالئق به سبحانه ظاهره فنثبت هللا الغضب على ال
اللفظ على ظاهره على الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل، وأا صفات هللا،وأا صفات اهللا ال تشبه بسائر 

، وذكر املوصوفني ا من اخللق وال نعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن اإلمام أمحد وسائر األئمة
كالم الزهري ومكحول ومالك والثوري،وقد ذكر بعض هذه النقوش يف اإلسالم يف أول هذه الرسالة 

  اليت بني أيدينا فكلهم قالوا عن هذه األحاديث ملا سئلوا عنها عن أحاديث الصفات ماذا قالوا؟
  .أمروها كما جاءت بال كيفية

__________  
  .١٥٦:  سورة األعراف آية -) ١(

)١/٤٩٣(  

  



مبعىن أمروها على ظاهرها مع نفي التكليف، مبعىن ال تفيد أثبتوا حقيقة الصفة اليت دل عليها ظاهر هذا 
  .النص، فلم يعطلوا كما هي احلال عند املعطلة ومل يشبهوا وميثلوا كما هي احلال عند املمثلة نعم

  دالئل إبطال التأويل
بة ومن بعدهم من التابعني محلوها على ظاهرها، ومل أنّ الصحا: ويدل على إبطال التأويل : إىل أن قال

يتعرضوا لتأويلها، وال صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق ملا فيه من إزالة 
  .التشبيه ورفع التشبيه

  ــــــــــــ
طلة لنفي الصفات ما يدل على إبطال التأويل، الذي هو التأويل الفاسد الذي استخدمه املع: نعم، يقول

  .الثابتة ذه النصوص، وهو صرف النص عن ظاهره عن معناه الظاهر بال معىن آخر بعيد
  هذا التأويل باطل ما الدليل على بطالن هذا التأويل؟: يقول

هذا النوع : الذي هو سالح املعطلة جتاه هذه النصوص، املعطلة يتسلحون بالتأويل اإلمام أبو يعلى يقول
  ما دليلك؟. ضارمن التأويل 

دليلي أن الصحابة ومن بعدهم من التابعني وهم الذين عاصروا نزول الوحي وهم أعلم األمة مبعىن : قال
هذه النصوص؛ ألم أفصح األمة وأحرص األمة على الفهم الصحيح، وأحرص األمة على إبالغ الدين 

  .لها كما صنع املتأخرونالصحيح ومع ذلك محلوا هذه النصوص على ظاهرها، ومل يتعرضوا لتأوي
نعم، ال ميكن أن جتد نصا واحدا عن أولئك أنه سلط عليه التأويل أو أول هذا النص، يستحيل، ال 
يعرف عن أحد من الصحابة أو أحد من التابعني أنه أول نصا من نصوص الصفات مما ال يسوغ فيه 

اهرها ومل يتعرضوا لتأويلها وال صرفها التأويل كما هي احلال عند هؤالء املعطلة، بل إم محلوها على ظ
  .عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق

لو كان التأويل هذا صحيح الستخدمه هؤالء؛ ملا فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، مبعىن لو كان ظاهر 
إلزالة هذا التشبيه هذا النص يدل على التشبيه لبادر الصاحبة وبادر التابعون لتأويل هذه النصوص 

  .الذي يتبادر إىل األذهان كما يزعم هؤالء نعم

)١/٤٩٤(  

  

  - عز وجل -كالم أيب احلسن األشعري يف صفات اهللا 
  اإلقرار مبا جاء عن اهللا ورسوله من الصفات بال كيف

تابه قال أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري املتكلم، صاحب الطريقة املنسوبة إليه يف الكالم يف ك
الذي صنفه يف اختالف املصلني، ومقاالت اإلسالميني، وذكر فرق الروافض واخلوارج واملرجئة 



  .واملعتزلة وغريهم
اإلقرار باهللا : قول أصحاب احلديث وأهل السنة: مث قال مقالة أهل السنة وأصحاب احلديث مجلة

 ال - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا ومالئكته وكتبه ورسله ومبا جاء عن اهللا، وما رواه الثقات عن رسول 
يردون شيئا من ذلك، وأن اهللا واحد أحد فرد صمد ال إله غريه، مل يتخذ صاحبة وال ولدا، وأن حممدا 
عبده ورسوله، وأن اجلنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف 

وأن له يدين بال ) ١(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : القبور، وأن اهللا على عرشه كما قال تعاىل
أن له عينني ) ٣(} بلْ يداه مبسوطَتان { : وكما قال تعاىل) ٢(} خلَقْت بِيدي { : كيف كما قال تعاىل

يبقَى وجه ربك ذُو و{ : وأن له وجها كما قال تعاىل) ٤(} تجرِي بِأَعينِنا { : بال كيف كما قال تعاىل
  ) .٥(} ) ٢٧(الْجلَالِ والْإِكْرامِ 

  ــــــــــــ
  

__________  
  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٣(
  .١٤:  سورة القمر آية -) ٤(
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ٥(

)١/٤٩٥(  

  

لنقل عن إمام األشاعرة عن اإلمام أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري الذي انتقل بعد ذلك إىل ا. نعم
تنتسب إليه طائفة األشاعرة؛ وهلذا قال الشيخ املتكلم صاحب الطريقة املنسوبة إليه يف الكالم واإلمام 
األشعري نشأ أول ما نشأ على مذهب االعتزال وذلك أنه ترىب على يد أيب علي اجلبائي زوج أمه يف 

إنه بقي على : ليمن، وأبو علي اجلبائي إمام من أئمة املعتزلة وهلذا نشأ على مذهب االعتزال، يقالا
مذهب املعتزلة أربعني سنة مث رجع عن هذا املذهب وأعلن براءته من مذهب املعتزلة فاختلف إىل أي 

  شيء انتقل؟
 االعتزال ملذهب ابن كُلَّاب إنه مر بعد االعتزال بطور واحد، انتقل بعد: فمن أهل العلم من قال

وهناك قول آخر ذهب إىل أن اإلمام أيب احلسن مر بعد . متوسطا بني ذلك، بني أهل السنة وبني املعتزلة
  االعتزال بطورين ما مها هذان الطوران؟



انتقل بعد االعتزال إىل مذهب ابن كُلَّاب، مث انتقل بعد ذلك إىل مذهب أهل السنة يعين استقر : قالوا
  .ى مذهب أهل السنةعل

ال انتقل كردة فعل إىل مذهب أهل السنة إىل مذهب اإلمام أمحد مث : األشاعرة يعكسون القضية يقول
  .استقر أمره على مذهب ابن كُلَّاب

 أعلن أنه على مذهب اإلمام أمحد، واملنقول يف كثري من كتبه خيالف ما -رمحه اهللا-وعلى كل حال فهو
 تأثر بابن كُلَّاب يف بعض املسائل وبعض األصول؛ وهلذا من نظر إليه من جهة عليه مجهور األشاعر لكنه

إنه على هذا املذهب وإنه على مذهب األشاعرة : قربه بابن كُلَّاب انتسب إليه من هذه الطريقة وقال
  ...وإنه

مذهب إنه من أهل السنة وعلى : ومن نظر إليه من اجلانب الذي اقترب فيه إىل مذهب أهل السنة قال
  .أهل السنة

 يف كتابه الذي صنفه يف اختالف املصلني ومقاالت اإلسالميني، وهذا الكتاب مطبوع -رمحه اهللا-يقول
وذكر : وهو من أوائل الكتب اليت ألفت يف الفرق بل هو عمدة ملن أتى بعده ممن لف يف الفرق، يقول

  فرق الروافض

)١/٤٩٦(  

  

مقالة أهل السنة وأصحاب احلديث مجلة، يعين مذهب :  مث قالواخلوارج واملرجئة واملعتزلة وغريهم،
  .كالم املتقدم. أهل السنة وأهل احلديث مث ذكر هذا الكالم واضح 

الرحمن علَى { : وأن اهللا على عرشه كما قال تعاىل: الشاهد من إيراد املؤلف لكالم أيب احلسن قوله
وكما قال ) ٢(} خلَقْت بِيدي { : بال كيف كما قال تعاىلوأنه له يدين ) ١(} ) ٥(الْعرشِ استوى 

وأن ) ٤(} تجرِي بِأَعينِنا { : وأن له عينني بال كيف كما قال تعاىل) ٣(} بلْ يداه مبسوطَتان { : تعاىل
  ) .٥( } )٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ { : له وجها كما قال تعاىل

فهذا خيالف فيه مجهور األشاعرة الصراح، يثبت هللا االستواء واألشاعرة ومجهور األشاعرة ينفون عن اهللا 
صفة االستواء، يثبت هللا صفة الوجه ومجهور األشاعرة ينفون عن اهللا صفة الوجه، يثبت هللا صفة اليدين 

 ومجهور األشاعرة ينفون عن اهللا صفة ومجهور األشاعرة ينفون عن اهللا صفة اليدين، يثبت هللا العينني
  .العينني
بل إنه كما سيأيت أن نقل عنه يف كتاب اإلبانة أنه يرد على األشاعرة يف تأويله اليدين بالنعمة وهذا . نعم

  .يدل على أنه يثبت هذه الصفة هللا حقيقة كما أثبتها أهل السنة نعم
  عتزلةإثبات أمساء اهللا تعاىل وصفاته خالفا للخوارج وامل



__________  
  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٣(
  .١٤:  سورة القمر آية -) ٤(
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ٥(

)١/٤٩٧(  

  

ل  ال يقال إا غري اهللا كما قالت املعتزلة واخلوارج، وأقروا أن هللا علما كما قا- تعاىل-وأن أمساء اهللا
وأثبتوا له ) ٢(} وما تحملُ من أُنثَى ولَا تضع إِلَّا بِعلْمه { : وكما قال تعاىل) ١(} أَنزلَه بِعلْمه { : تعاىل

أَولَم يروا أَن { : السمع والبصر ومل ينفوا ذلك عن اهللا كما نفته املعتزلة، وأثبتوا هللا القوة كما قال تعاىل
الَّذ ةً اللَّهقُو مهنم دأَش وه ملَقَهوذكر مذهبهم يف القدر) ٣(} ي خ.  

ويقولون القرآن كالم اهللا غري خملوق، والكالم يف اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف : إىل أن قال
  .فهو مبتدع عندهم، ال يقال اللفظ بالقرآن خملوق، وال يقال غري خملوق

  ــــــــــــ
 ال يقال إا غري اهللا كما قالت املعتزلة واخلوارج هذا سبق الكالم عليه -تعاىل-ر أن أمساء اهللانعم، مث ذك

يف مسألة االسم واملسمى وقلنا الصحيح أنه ال يقال االسم هو املسمى، وال االسم غري املسمى، بل 
}  أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسماُء الْحسنى قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن{ الصحيح أن االسم ها؟ للمسمى 

إن أمساء اهللا غري اهللا أرادوا بذلك أن : كما جاءت، لكن اجلهمية واخلوارج واملعتزلة عندما قالوا) ٤(
  .أمساءه خملوقة

 مث ذكر الدليل على إثبات صفة العلم وإثبات صفة السمع والبصر، نعم رادا بذلك على املعتزلة الذين
-والقرآن كالم اهللا غري خملوق وهذا : مث قال. ال يثبتون شيئا من هذه الصفات، وأثبت هللا القوة، نعم

 تقدم الكالم عليه والكالم يف اللفظ والوقف، اللفظ أيضا تقدم الكالم عليه، وهم اللفظية الذين -أيضا
  لفظنا بالقرآن: قالوا
  

__________  
  .١٦٦:  سورة النساء آية -) ١(
  .١١:  سورة فاطر آية -) ٢(



  .١٥:  سورة فصلت آية -) ٣(
  .١١٠:  سورة اإلسراء آية -) ٤(

)١/٤٩٨(  

  

خملوق الذين أنكر عليهم اإلمام أمحد وقال هؤالء جهمية؛ وهلذا أنكر على من قال لفظي بالقرآن 
ع وذاك خملوق، وأنكر على من قال لفظي بالقرآن غري خملوق، فهذا جهمي وذاك مبتدع أو هذا مبتد

  .جهمي
والوقف أي والوقف يف القرآن وهو املذهب أو ما يسمى مبذهب الواصفة الذين يقولون القرآن : مث قال

أما قبل أن يتكلم : كالم اهللا ويسكتون ال يقولون خملوق وال غري خملوق، أنكر عليهم اإلمام أمحد قال
لقرآن كالم اهللا خملوق فيجب أن يعتقد الناس فيسوغ هلم أن يقفوا، أما ملا تكلم اجلهمية وزعموا أن ا

  .املسلم ويصرح ذا األمر أن كالم اهللا غري خملوق
وهلذا ذكر اإلمام أمحد أن اجلهمية انقسموا إىل ثالثة أقسام منهم من صرح وقال القرآن كالم اهللا خملوق 

  .ن خملوقةألفاظنا بالقرآ: ومنهم الصنف الثاين من قال. عفوا القرآن خملوق ليس بكالم اهللا
  .القرآن كالم اهللا وسكتوا، فجعل هذا النوع وهذا الصنف قسما من اجلهمية: والصنف الثالث قالوا

: والوقف من قال أيضا باللفظ، وهي املسألة اللفظية الذي تقدم الكالم عليها الذين يقولون: مث قال
ندهم ال يقال اللفظ يف القرآن فهو مبتدع ع: لفظنا بالقرآن خملوق أو لفظنا بالقرآن غري خملوق، يقول

خملوق وال يقال غري خملوق، مث ذكر أم يقرون أن اهللا يرى باألبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
وال يراه الكافرون ألم عن اهللا : البدر خالفا ملذهب املعتزلة واجلهمية واخلوارج والرافضة، قال

هذه اآلية ) ١(} ) ١٥(نهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ كَلَّا إِ { - عز وجل -حمجوبون قال اهللا 
 وكذلك استدل ا اإلمام أمحد، ووجه - عز وجل -استدل ا اإلمام الشافعي على إثبات رؤية اهللا 

الداللة أن اهللا ملا احتجب عن هؤالء حال السخط دل على أن أولياءه يرونه حال الرضا وإال ملا كان 
  .يز هؤالء ألم عن رم حمجوبون معىن، نعملتمي

  إنكار اجلدال واملراء يف الدين
__________  

  .١٥:  سورة املطففني آية -) ١(

)١/٤٩٩(  

  



  .وذكر قوهلم يف اإلسالم واإلميان واحلوض والشفاعة وأشياء
دون على أحد ويقرون بأن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص، وال يقولون خملوق، وال يشه: إىل أن قال

  .من أهل الكبائر بالنار
وينكرون اجلدل واملراء يف الدين واخلصومة فيه واملناظرة فيما يتناظر فيه أهل اجلدل، : إىل أن قال

ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة، وملا جاءت ا اآلثار الصحيحة اليت جاءت ا 
 ال يقولون كيف وال - صلى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا الثقات عدل عن عدل حىت ينتهي ذلك إىل

  .مل؟ ألن ذلك بدعة
} ) ٢٢(وجاَء ربك والْملَك صفا صفا { : ويقرون أن اهللا جييء يوم القيامة كما قال تعاىل: إىل أن قال

  ) .٢(} ) ١٦(حبلِ الْورِيد ونحن أَقْرب إِلَيه من { وأن اهللا يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ) ١(
ويرون جمانبة كل داع إىل بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن، وكتابة اآلثار، والنظر يف الفقه : إىل أن قال

مع االستكانة والتواضع، وحسن اخللق مع بذل املعروف، وكف األذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية، 
 ما يأمرون به، ويستسلمون إليه، ويرونه بكل ما ذكرنا من فهذه مجلة: وتفقد املآكل واملشارب، قال

  .قوهلم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إال باهللا وهو املستعان
  ــــــــــــ

وذكر قوله من قول أهل السنة يف اإلسالم واإلميان واخلالف يف ذلك واحلوض والشفاعة : يقول. نعم
  . وعمل يزيد وينقصويقرون بأن اإلميان قول: وأشياء إىل أن قال
__________  

  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ١(
  .١٦:  سورة ق آية -) ٢(

)١/٥٠٠(  

  

هذا مذهب مجهور أهل السنة واجلماعة وال يقولون خملوق خالفا ملذهب اجلهمية، وال يشهدون : قلنا
دل واملراء يف وينكرون اجل: على أحد من أهل الكبائر بالنار كما هي احلال عند اخلوارج، إىل أن قال

هذا اجلدل الذي نعم الذي ال يؤدي أو : الدين واخلصومة فيه واملناظرة فيما يتناظر فيه أهل اجلدل، قلنا
ال ينتصر فيه للحق ويتنازعون فيه من دينهم ويسلمون للروايات الصحيحة مبعىن يسلمون لكل ما ثبت 

ليت جاء ا الثقات عدل عن عدل حىت ينتهي  وملا جاءت ا اآلثار ا- صلى اهللا عليه وسلم -عن النيب 
   ال يقولون كيف ومل؟- صلى اهللا عليه وسلم -ذلك إىل رسول اهللا 

  . ألن ذلك بدعة- صلى اهللا عليه وسلم -مبعىن ال يعترضون على ما ثبت عن النيب 



 فائدة فيه كل االعتراض على اهللا وعلى رسوله بلما وكيف، نعم أو اادلة يف مسائل أصول الدين مبا ال
وجاَء ربك { : ويقرون أن اهللا جييء يوم القيامة كما قال تعاىل: هذه من البدع واحملدثات، إىل أن قال

وهذا صريح يف خمالفة مجهور األشاعرة الذين ينفون عن اهللا صفة ) ١(} ) ٢٢(والْملَك صفا صفا 
  .ايء
ء تقدم الكالم على هذا وأن اآلية املراد ا قرب املالئكة على وأن اهللا يقرب من خلقه كيف يشا: مث قال

 يقرب من الداعني باإلجابة ويقرب من العابدين باإلثابة كما - عز وجل -القول الراجح، لكن اهللا 
ة  صف- عز وجل -فنحن نثبت هللا ) ٢(} وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب { ثبت يف القرآن والسنة 

ويرون جمانبة كل داع إىل بدعة، : القرب لكن من الداعني وصفة القرب من العابدين إىل أن قال
  .والتشاغل بقراءة القرآن

 أم أمروا مبجانبة أهل البدع؛ لضررهم وتأثريهم - رمحهم اهللا-وهذا مشهور عن أئمة السلف. نعم
م كبار األئمة، اإلمام الشافعي واإلمام أمحد على عقيد املسلم، لو مل يكن يف ذلك إال التشويش وقد جتنبه

  أنكر على من
__________  

  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ١(
  .١٨٦:  سورة البقرة آية -) ٢(

)١/٥٠١(  

  

جيلس إىل هؤالء ويستمع إىل أقواهلم إال يف حاالت الضرورة يف حاالت إقرار أو إحقاق احلق وإعالن 
يفهم وبيان شبهتهم وإزالة ما يعلق من ذلك على الناس وعلى احلق والرد على باطل هؤالء وبيان ز

 ال ينبغي عقد املناظرة مع هؤالء خاصة املناظرات - معاشر اإلخوة-ابتداء ال ينبغي ابتداء. العامة
العلنية، لكن إذا ابتلي املسلمون بوجود هؤالء علنا والظهور علنا أمام الناس فال بد أن يتصدى هلم أهل 

  .علم ليزيلوا هذه الشبه عن العامة ولئال ينطلي هذا على عموم املسلمنيالسنة أهل ال
مع : ذكر شيئا من آداب وأخالق ومنهج وسلوك أهل السنة واجلماعة يف عموم حيام فقال: مث قال

االستكانة والتواضع وحسن اخللق مع بذل املعروف وكف األذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية يعين 
  .لوشاية بني الناس وتفقد املآكل واملشاربالسعاية أو ا

  .فهذه مجلة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه: قال
وينبغي على املتمسك مبنهج أهل السنة املقتدي بسلف السنة أن يلتزم منهجهم حىت يف مثل هذه . نعم

ف احلرص على الناس األمور البعد عن الغيبة، البعد عن النميمة احلرص على األكل احلالل، بذل املعرو



  .أرحم الناس بالناس أهل السنة: على هداية الناس كما قال شيخ اإلسالم
أرحم الناس بالناس أهل السنة واجلماعة، هذا الذي ينبغي أن نكون أقرب الناس إىل عموم املسلمني 

فيهم باأللسن بقضاء حوائجهم، بلني اجلانب بذل املعروف هلم، البعد عن التطاول عليهم، البعد الوقيعة 
  .أو حىت باألقالم والتماس املعاذير ملن أخطأ منهم

إذا علمنا أن هذا مسلم فاألصل فيه السالمة وال ينتقل عن إسالمه وال عن إميانه إال بيقني؛ ألن إسالمه 
  اآلن ثابت بأيش؟

كما يظنه بيقني فهذا هو منهج أهل السنة واجلماعة، منهج أهل السنة واجلماعة ليس فقط اعتقاد صرف 
  .البعض

)١/٥٠٢(  

  

  .املنهج السلفي الذي عليه سلف األمة ال، يف البيع والشراء يف التعامل مع الناس يف العبادات يف الدعوة
ينبغي أن نكون على أعلى درجة من اخللق؛ ألجل أن حنبب الناس إىل هذا املنهج، وهذا هو منهج 

 الذين - صلى اهللا عليه وسلم -ه عن أصحاب النيب  وهذا املنهج هو الذي تلقفو- رمحهم اهللا-أسالفنا
  . فهو منهج حممدي، منهج األثر- صلى اهللا عليه وسلم -تلقفوه عن النيب 

وبكل ما ذكرنا من قوهلم نقول وإليه نذهب، وهذا حجة صرحية حجة قائمة على مجهور : مث قال
  .األشاعرة الذين خيالفون إمامهم يف هذه الصفات اليت يثبتها

  . ===وما توفيقنا إال باهللا وهو املستعان، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد: قالمث 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا 

  .حممد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم
 الذي تنتسب إليه طائفة األشاعرة، -رمحه اهللا-عن اإلمام أيب احلسن األشعري ال زال النقل مستمرا 

إن هذا الكتاب : فقد نقل عنه الشيخ كما مسعنا باألمس كالما من كتابه نعم؟ مقاالت اإلسالميني، وقلنا
  .من أوائل ما كتب يف الفرق وهلذا من أتى بعده عالة عليه

  .ل القبلة يف العرش اختالف أه-أيضا-وقال األشعري : يقول
ليس جيسم وال يشبه األشياء، وأنه :  يف نفس الكتاب قال أهل السنة وأصحاب احلديث-أيضا-وهذا 

استوى على العرش، يعين العرش ليس جبسم ال يشبه األشياء وذكرنا سابقا أن لفظ اجلسم من األلفاظ 
ا فال بد أن يفصل يف ذلك؛ وهلذا حنن املة اليت ينبغي اإلمساك عنها، ال تنفى وال تثبت، ومن أطلقه

نثبت العرش على ما جاء يف النص وأنه أعظم املخلوقات وأعلى املخلوقات وأن له قوائم وأنه مقبب 
  .مثل القبة



  .نعم، وأن اهللا متدح به يف آيات عدة
  .تفضل. نعم

  اختالف أهل القبلة يف العرش

)١/٥٠٣(  

  

صالة والسالم على رسول اهللا نبينا حممد وعليه وعلى آله بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، وال
  .وصحبه وسلم ومن وااله

  :-رمحه اهللا تعاىل-قال 
قال أهل السنة وأصحاب احلديث أن اهللا :  يف اختالف أهل القبلة يف العرش-أيضا-وقال األشعري 

من علَى الْعرشِ استوى الرح{ : ليس جبسم وال يشبه األشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعاىل
استوى بال :  يف القول؛ بل نقول- صلى اهللا عليه وسلم -وال نتقدم بني يدي اهللا ورسوله ) ١(} ) ٥(

وأن له يدين ) ٢(} ) ٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ { : كيف، وأن له وجها كما قال تعاىل
وأنه جييء ) ٤(} تجرِي بِأَعينِنا { : وأن له عينني كما قال تعاىل) ٣(} قْت بِيدي خلَ{ : كما قال تعاىل

وأنه يرتل إىل ) ٥(} ) ٢٢(وجاَء ربك والْملَك صفا صفا { : يوم القيامة هو ومالئكته كما قال تعاىل
 يف الكتاب أو جاءت به الرواية عن مساء الدنيا كما جاء يف احلديث، ومل يقولوا شيئا إال ما وجدوه

إن اهللا استوى على العرش مبعىن استوىل وذكر :  وقالت املعتزلة- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
  .مقاالت أخرى

  ــــــــــــ
يالحظ يف هذا النقل أنه صرح بإثبات صفات ينكرها متأخرو األشاعرة فأثبت االستواء على . نعم

جها، وأثبت له يدين، وأثبت العينني، وأثبت ايء، وأثبت الرتول مث أعطاها هذه العرش وأثبت أن هللا و
 صلى اهللا -القاعدة العامة اليت هي مل يقولوا شيئا إال ما وجدوه يف الكتاب أو ما صح عن رسول اهللا 

إن أهل السنة التزموا ما ثبت يف الكتاب والسنة، فما جاء يف هذين :  فكأنه يقول-عليه وسلم 
  .املصدرين أثبتوه وما مل يرد امسكوا عنه

__________  
  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ٢(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٣(



  .١٤:  سورة القمر آية -) ٤(
  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ٥(

)١/٥٠٤(  

  

ن هذا التأويل لالستواء يف إن اهللا استوى على العرش مبعىن استوىل، والعجيب أ: مث ذكر قول املعتزلة
  األصل أن الذي قال به من؟

املعتزلة الذين هم أعداء األشاعرة والذين وقف األشاعرة يف وجوههم وردوا عليهم وبينوا زيف 
مقاالم، لكن املتأخرين من األشاعرة سلكوا منهج املعتزلة يف تأويل االستواء، وهلذا البغدادي الذي 

وقال بعض أصحابنا أن معىن االستواء هو : كر على بعض األشاعرة قاليعترب من طبقة البيهقي أن
االستيالء، وهذا قول املعتزلة وال يصح تأويل االستواء يف هذا املعىن، وأوله بتأويل آخر والرد على من 

  .أول االستواء باالستيالء تقدم يف القسم األول يقولوا نعم
  ن أصول الديانةمذهب أيب احلسن األشعري يف كتابه اإلبانة ع

  موافقته ملا ورد عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث
 أبو احلسن األشعري يف كتابه الذي مساه اإلبانة يف أصول الديانة وقد ذكر أصحابه أنه -أيضا-وقال 

فصل يف إبانة قول أهل احلق : آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون يف الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال
  .والسنة

قد أنكرمت قول املعتزلة والقدرية واجلهمية واحلرورية والرافضة واملرجئة، فعرفونا قولكم : إن قال قائلف
  .الذي به تقولون وديانتكم اليت ا تدينون

التمسك بكالم ربنا وسنة نبينا، وما روي عن : قولنا الذي نقول به، وديانتنا اليت ندين ا: قيل له
 احلديث، وحنن بذلك معتصمون، ومبا كان يقول أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل الصحابة والتابعني وأئمة

نضر اهللا وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، وملا خالف قوله خمالفون؛ ألنه اإلمام الفاضل 
والرئيس الكامل؛ الذي أبان اهللا به احلق، ودفع به الضاللة، وأوضح به املنهاج، وقمع به بدع املبتدعني، 

  .زيغ الزائغني، وشك الشاكني؛ فرمحة اهللا عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبري مفهمو
  ــــــــــــ

)١/٥٠٥(  

  



وهذا النقل الثاين عن أيب احلسن من كتابه الذي هو أشهر من الكتاب الذي قبله، وهو كتاب . نعم
بعة اليت خرجت عام سبع اإلبانة عن أصول الديانة، وقد طبع عدة طبعات منها أو من أشهرها الط

وتسعني وثالمثائة وألف بتحقيق الدكتورة فوقية حسني، وهذه الطبعة وإن اعتمدت على أكثر من نسخة 
أوال كثرة األخطاء املطبعية . لكن وقعت احملققة يف غلط منهجي، بل غلط علمي ينبغي التنبه له
اإلبانة بعض الكلمات اليت وجدا يف واإلمالئية، هذه ال م، الذي يهم أن احملققة أدخلت يف صلب 

إحدى النسخ خالفا جلميع النسخ، وهذه الكلمات ختالف منهج الكتاب العام، املنهج السلفي يف مسألة 
االستواء، ويف مسألة اليدين فسرت االستواء باالستيالء وفسرت اليدين بالقدرة وأدخلت هذا الكالم 

لنسخ، فكان األوىل ا كمنهج علم إذا جاءت مثل هذه يف صلب كالم األشعري، وهذا خمالف جلميع ا
الزيادات يف نسخة واحدة خمالفة جلميع النسخ أن تثبت ذلك يف اهلامش وتشري إليه، لكنها أدخلت هذا 

  .يف صلب كالم األشعري وهو ليس من كالم األشعري بل من كالم بعض النساخ
: مدون يف بالذب عنه عند من يطعن عليه، فقالوقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعت: يقول

  .قد أنكرمت قول املعتزلة والقدرية: فصل يف إبانة قول أهل احلق والسنة فإن قال قائل
القدرية إذا أطلق هذا االسم فاملقصود به املعتزلة يف كتب الفرق وكتب العقائد إذا قالت القدرية أو هذا 

 وعموم مشيئته، لكن إذا عطفت - عز وجل -ون لعموم خلق اهللا مذهب القدرية فاملقصود املعتزلة الناف
  املعتزلة على القدرية صار املقصود بالقدرية هم من؟

)١/٥٠٦(  

  

اجلربية؛ ألن املعتزلة ضد اجلربية يف مسألة القضاء والقدر، ويطلق على اجلربية أم قدرية مبعىن أم غلوا 
رمحه -ق هذا االسم على املعتزلة، لكن إذا مثل األشعري يف إثبات القدر، لكن هذا قليل، األصل إطال

فنعلم أن القدرية . هذا قول املعتزلة وقول القدرية أو إىل هذا ذهب املعتزلة والقدرية:  وقال-اهللا
  .املقصود م اجلربية

خرجوا على مث قال واجلهمية واحلرورية يعين اخلوارج نسبة إىل حروراء املدينة اليت احنازوا إليها بعد أن 
والرافضة واملرجئة تعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم اليت ا . أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

  .تدينون
قيل له يعين أجاب األشعري قولنا الذي نقول به وديانتنا اليت ندين ا التمسك بكالم ربنا وسنة نبينا 

بذلك معتصمون ومبا كان يقول أبو عبد اهللا أمحد وما روي عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث وحنن 
بن حنبل نضراهللا وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون وملا خالف قوله خمالفون، الحظ لو مل يذكر 

إنه على مذهب أهل السنة وخمالف : اإلمام األشعري إال هذه العبارة مبعىن لو مل يفصل يف اإلثبات لقلنا



  .لطريقة أتباعه
ن، كيف وقد أكد ذلك بالتصريح بإثبات ما نفاه أولئك؛ ألنه اآلن يصرح أنه على مذهب اإلمام املتأخري

أمحد ومل يستثن شيئا، مل يقل إال يف مسألة إثبات كذا فإين أخالفه، أو يف مسألة إثبات كذا فإين أخالفه، 
هل السنة يف هذا الباب، أعطى هذه القاعدة العامة أنه على مذهب اإلمام أمحد، واإلمام أمحد هو إمام أ

، -رمحه اهللا-وذا يتبني أن أتباعه خالفوه يف كثري من مسائل األمساء والصفات، مث أثىن على اإلمام أمحد 
  .نعم مجلة قولنا. وهو أهل هلذا الثناء

  اإلقرار باهللا ومالئكته ورسله ومبا جاءوا به من عند اهللا

)١/٥٠٧(  

  

ئكته وكتبه ورسله، ومبا جاءوا به من عند اهللا، ومبا رواه الثقات عن رسول أنا نقر باهللا ومال: ومجلة قولنا
 ال نرد من ذلك شيئا؛ وأن اهللا واحد ال إله إال هو، فرد صمد مل يتخذ - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 

صاحبة وال ولدا، وأن حممدا عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق، وأن اجلنة حق والنار حق، وأن 
  .ساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف القبورال

وأن له وجها كما ) ١(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : وأن اهللا مستوٍ على عرشه كما قال تعاىل
: ا قال تعاىلوأن له يدين بال كيف كم) ٢(} ) ٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ { : قال تعاىل

 } يدبِي لَقْتاُء { : وكما قال تعاىل) ٣(} خشي فكَي قفني انوطَتسبم اهدلْ يوأن له عينني بال ) ٤(} ب
وذكر حنوا مما ذكر . وأنَّ من زعم أن أمساء اهللا غريه كان ضاال) ٥(} تجرِي بِأَعينِنا { : كيف كما قال

  :اليف الفرق إىل أن ق
  ــــــــــــ

أننا نقر باهللا ومالئكته وكتبه (نعم ذكر أوال اجلملة أو األسطر األوىل وهي معروفة وظاهرة، مثال 
 صلى اهللا -، وذكر القاعدة العامة أننا نقر ونثبت كل ما جاء عن اهللا، وما ثبت عن رسول اهللا )ورسله

الرحمن علَى { : شاهد كما قال تعاىلهذا هو ال) وأن اهللا مستوعلى عرشه: ( مث قال-عليه وسلم 
وأن االستواء هو العلو بالقهر : (نسخة فوقية حسني وضعت بعد هذا) ٦(} ) ٥(الْعرشِ استوى 

  ).والقدرة
__________  

  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ٢(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٣(



  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٤(
  .١٤:  سورة القمر آية -) ٥(
  .٥:  سورة طه آية -) ٦(

)١/٥٠٨(  

  

، مث ذكر أن له وجها، واستدل على ذلك، مث -رمحه اهللا-هذا كالم مدسوس على كالم اإلمام األشعري 
ق بلْ يداه مبسوطَتان ينف{ : وكما قال) ١(} خلَقْت بِيدي { : وأن له يدين بال كيف كما قال(ذكر 

وأن اليدين مها : (، مث جاءت نسخة فوقية حسني وأيضا وأدخلت هنا عبارة)) ٢(} كَيف يشاُء 
وأن من زعم أن أمساء اهللا غريه كان ) ٣(} تجرِي بِأَعينِنا { : وأن له عينني بال كيف كما قال). (النعمة

  .يها نعم، وهذه املسألة تقدم الكالم عل)ضاال، وذكر حنو مما ذكر يف الفرق
  الفرق بني اإلسالم واإلميان

إن اإلسالم أوسع من اإلميان، وليس كل إسالم إميانا، وندين بأن اهللا يقلب القلوب بني إصبعني : ونقول
 يضع السماوات على إصبع، واألرضني على إصبع، - عز وجل - وأنه - عز وجل -من أصابع اهللا 

واإلميان قول وعمل يزيد : إىل أن قال . -ليه وسلم  صلى اهللا ع-كما جاءت الرواية عن رسول اهللا 
 اليت رواها الثقات عدال - صلى اهللا عليه وسلم -وينقص، ونسلّم الروايات الصحيحة عن رسول اهللا 

   .- صلى اهللا عليه وسلم -عن عدل حىت ينتهي إىل رسول اهللا 
 -رتول إىل السماء الدنيا، وأن الرب ونصدق جبميع الروايات اليت يثبتها أهل النقل من ال: إىل أن قال
وسائر ما نقلوه وأثبتوه خالفا ملا قال أهل الزيغ " هل من سائل؟ هل من مستغفر؟: " يقول-عز وجل 
  .والتضليل

__________  
  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(
  .٦٤:  سورة املائدة آية -) ٢(
  .١٤:  سورة القمر آية -) ٣(

)١/٥٠٩(  

  

فيه إىل كتاب ربنا وسنة نبينا وإمجاع املسلمني وما كان يف معناه، وال نبتدع يف دين ونعول فيما اختلفنا 
{ : إن اهللا جييء يوم القيامة كما قال تعاىل: اهللا ما مل يأذن لنا به، وال نقول على اهللا ما ال نعلم، ونقول



{ : اده كيف شاء كما قال تعاىلوأن اهللا يقرب من عب) ١(} ) ٢٢(وجاَء ربك والْملَك صفا صفا 
 رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحن٢(} ) ١٦(و (لَّى { : وكما قالدا فَتند ثُم)٨ ( نِ أَويسقَو فَكَانَ قَاب

  ) .٣(} ) ٩(أَدنى 
لم على أن اهللا يرى وسنحتج ملا ذكرناه من قولنا وما بقي مما مل نذكره باباً بابا، مث تك: إىل أن قال

واستدل على ذلك، مث تكلم على أن القرآن غري خملوق واستدل على ذلك، مث تكلم على من وقف يف 
  .ال أقول أنه خملوق وال غري خملوق، ورد عليه: القرآن وقال

  
ية ، وهذه املسألة من املسائل اخلالف)إن اإلسالم أوسع من اإلميان وليس كل إسالم إميانا: (نعم مث ذكر

اليت جرى اخلالف فيها أيضا بني أهل السنة أنفسهم، فاختلف أهل السنة هل اإلسالم هو اإلميان أو 
أن اإلسالم إذا ذكر وحده أو ذكر : اإلسالم خيتلف عن اإلميان؟ والقول الوسط الذي تشهد له األدلة

ذكر اإلميان يف النص دخل اإلميان وحده دخل اآلخر فيه؛ مبعىن إذا ذكر اإلسالم دخل فيه اإلميان، وإذا 
  .فيه اإلسالم، وإذا ذكرا معا عطف أحدمها على اآلخر

__________  
  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ١(
  .١٦:  سورة ق آية -) ٢(
  .٩-٨:  سورة النجم آية -) ٣(

)١/٥١٠(  

  

يث  يف حد- صلى اهللا عليه وسلم -األعمال الظاهرة؛ كما فسر ذلك النيب : فاإلسالم املقصود به
إىل آخر احلديث ... اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة: جربيل

. الصالة احلج اجلهاد األمر باملعروف والنهي عن املنكر بر الوالدين األعمال الظاهرة هي اإلسالم
 أن تؤمن باهللا ومالئكته -لم  صلى اهللا عليه وس-األعمال املتعلقة بالقلب اليت ذكرها النيب : واإلميان

أن اإلسالم واإلميان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا : وكتبه ورسله واليوم اآلخر وهلذا قال أهل العلم
  .كحال الفقري واملسكني، والرب والتقوى وحنو ذلك من هذه األلفاظ. اجتمعا
 يكون اإلنسان مسلما وليس كل إن اإلسالم أوسع من اإلميان وليس كل إسالم إميانا، نعم قد: مث قال

إسالم إميانا نعم كما ذكرنا، قد يكون اإلنسان عنده أعمال ظاهرة فيسمى مسلم يف الظاهر؛ لكنه ليس 
  .مؤمن؛ ألنه ليس مبؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله كحال املنافقني

  اهللا يقلب القلوب بني إصبعني من أصابعه سبحانه



، وهذا ثبت يف صحيح مسلم )ب القلوب بني إصبعني من أصابع اهللا عز وجلوندين بأن اهللا يقل: (مث قال
 يضع السماوات على إصبع، واألرضني على إصبع كما جاءت - عز وجل -وأنه (وتقدم الكالم عليه، 
  .كما يف حديث احلرب كما يف صحيح مسلم أيضا ) - صلى اهللا عليه وسلم -الرواية عن رسول اهللا 

  
  يزيد وينقصاإلميان قول وعمل 

ونسلم الروايات (وهذا هو قول أهل السنة واجلماعة، ) واإلميان قول وعمل يزيد وينقص: (إىل أن قال
 اليت رواها الثقات عدال عن عدل حىت ينتهي إىل - صلى اهللا عليه وسلم -الصحيحة عن رسول اهللا 

 أا خرب آحاد، نالحظ أن خالفا ملن رد األحاديث الصحيحة حبجة) -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
األشعري هنا يقول املعول فقط على الثبوت؛ وهلذا مل يذكر هل هذا خرب آحاد أو متواتر كما صنع 

  .مجهور أصحابه

)١/٥١١(  

  

 -ونصدق جبميع الروايات اليت يثبتها أهل النقل من الرتول إىل السماء الدنيا، وأن الرب : (إىل أن قال
ل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خالفا ملا قال أهل الزيغ  يقول هل من سائ-عز وجل 
  . على الوجه الالئق به- عز وجل -يعين يثبت صفة الرتول هللا ) والتضليل
ونعول أي ونعتمد فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإمجاع املسلمني وما كان يف : (مث قال
ذه املسائل ويف غريها من املسائل اليت جرى ا اخلالف؛ املعول يف ذلك مبعىن أن املرجع لنا يف ه) معناه

ليس إىل قول فالن أو قول فالن أو رأي فالن أو قياس فالن إمنا املعول كتاب اهللا وسنة رسوله وإمجاع 
يء يوم وال نبتدع يف دين اهللا ما مل يأذن لنا به، وال نقول على اهللا ما ال نعلم، ونقول إن اهللا جي(األمة، 

وأن اهللا (إثبات صفة ايء، ) ) ١(} ) ٢٢(وجاَء ربك والْملَك صفا صفا { : القيامة كما قال تعاىل
ونحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ { : ( نعم نثبت هللا القرب اخلاص) يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعاىل

 رِيدوكما قال(ول الراجح أن هذه اآلية دليل على قرب املالئكة، قلنا أن الق) ) ٢(} ) ١٦(الْو : } ثُم
-وهذا أيضا على القول الراجح أنه جربيل ) ) ٣(} ) ٩(فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى ) ٨(دنا فَتدلَّى 
  مبعىن سنستدل ملا ذكره وما) وسنحتج ملا ذكرناه: ( إىل أن قال-عليه السالم
ألبواب اليت ذكرها يف كتابه اإلبانة نعم، وتكلم على مسألة أو ذكر مسألة القرآن خملوق سيذكره من ا

  .أو غري خملوق ومن وقف يف القرآن، وكل هذا تقدم الكالم عليه نعم
  إثبات االستواء على العرش

  .باب يف ذكر االستواء على العرش: مث قال



__________  
  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ١(
  .١٦:  ق آية  سورة-) ٢(
  .٩-٨:  سورة النجم آية -) ٣(

)١/٥١٢(  

  

الرحمن علَى { : إن اهللا مستو على عرشه كما قال: ما تقولون يف االستواء؟ قيل له: إن قال قائل: فقال
: وقال) ٢(} ح يرفَعه إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصال{ : وقد قال اهللا) ١(} ) ٥(الْعرشِ استوى 

 } هإِلَي اللَّه هفَعلْ ر{ : وقال) ٣(} ب هإِلَي جرعي ضِ ثُماِء إِلَى الْأَرمالس نم رالْأَم ربدوقال تعاىل ) ٤(} ي
باب السماوات فَأَطَّلع إِلَى أَس) ٣٦(يا هامانُ ابنِ لي صرحا لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب { : حكايةً عن فرعون

  ) .٥(} إِلَه موسى وإِني لَأَظُنه كَاذبا 
} أَأَمنتم من في السماِء أَنْ يخِسف بِكُم الْأَرض { : إن اهللا فوق السماوات، وقال: كذَّب موسى يف قوله

) ٧(} أَأَمنتم من في السماِء { : اوات قالفالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السم) ٦(
ألنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما عال فهو مساء، فالعرش أعلى السماوات، ليس 

يعين مجيع السماء، وإمنا أراد العرش الذي هو أعلى السماوات، ) ٨(} أَأَمنتم من في السماِء { : إذا قال
فلم يرد أن ) ٩(} وجعلَ الْقَمر فيهِن نورا { :  ذكر السماوات فقال- عز وجل -اهللا أال ترى أن 

  .القمر ميلؤهن وأنه فيهن مجيعا
ورأينا املسلمني مجيعا يرفعون أيديهم إذا دعوا حنو السماء؛ ألن اهللا على العرش الذي فوق السماوات، 

  .و العرش، كما ال حيطوا إذا دعوا إىل األرضفلوال أن اهللا على العرش مل يرفعوا أيديهم حن
  ــــــــــــ

__________  
  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٢(
  .١٥٨:  سورة النساء آية -) ٣(
  .٥:  سورة السجدة آية -) ٤(
  .٣٧-٣٦:  سورة غافر آية -) ٥(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٦(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٧(



  .١٦:  سورة امللك آية -) ٨(
  .١٦:  سورة نوح آية -) ٩(

)١/٥١٣(  

  

 واستدل عليها مبا استدل به أهل - عز وجل -نعم ذكر إثبات صفة االستواء وإثبات صفة العلو هللا 
 فكأنه فسر )١(} أَأَمنتم من في السماِء أَنْ يخِسف بِكُم الْأَرض { : السنة واجلماعة، مث تكلم على آية

أن أعلى املخلوقات : السماء هنا مبن فسر السماء بالعلو، وأن املقصود بالسماء هنا العرش؛ ألنه يقول
  .العرش واهللا فوق العرش، نعم

ورأينا املسلمني مجيعا يرفعون أيديهم إذا دعوا حنو : (مث ذكر الدليل الفطري الذي تقدم قبل صفحات
 عليه بين آدم، سواء كان هذا الداعي - عز وجل -بِلّي جبل اهللا كما قلنا هذا أمر فطري جِ) السماء

لوال أن اهللا على : (مسلما أو كافرا، إذا دعا توجه بقلبه ويديه إىل أي جهة؟ إىل جهة السماء نعم، مث قال
  .نعم) العرش مل يرفعوا أيديهم حنو العرش

  الرد على املعتزلة ومن تبعهم يف تأويل االستواء باالستيالء
الرحمن علَى { : وقد قال القائلون من املعتزلة واجلهمية واحلرورية أن معىن قوله تعاىل: فصل: مث قال

 يف كل مكان، وجحدوا أن - عز وجل -أنه استوىل وملك وقهر، وأن اهللا ) ٢(} ) ٥(الْعرشِ استوى 
لقدرة، فلو كان كما ذكروه كان ال يكون اهللا على عرشه كما قال أهل احلق، وذهبوا يف االستواء إىل ا

فرق بني العرش واألرض السابعة؛ ألن اهللا قادر على كل شيء واألرض، فاهللا قادر عليها وعلى 
  .احلشوش وعلى كل ما يف العامل

 - مستولٍ على األشياء كلها- عز وجل -وهو -فلو كان اهللا مستويا على العرش مبعىن االستيالء 
على األرض وعلى السماء وعلى احلشوش واألقذار؛ ألنه قادر على األشياء لكان مستويا على العرش و

إن اهللا مستو : مستول عليها، وإذا كان قادرا على األشياء كلِّها ومل جيز عند أحد من املسلمني أن يقول
ء على احلشوش واألخلية؛ مل جيز أن يكون االستواء على العرش مبعىن االستيالء الذي هو عام يف األشيا

  .كلها، ووجب أن يكون معىن االستواء خيص العرش دون األشياء كلها
__________  

  .١٦:  سورة امللك آية -) ١(
  .٥:  سورة طه آية -) ٢(

)١/٥١٤(  

  



  .وذكر دالالت من القرآن واحلديث واإلمجاع والعقل
  .باب الكالم يف الوجه والعينني والبصر واليدين: مث قال

  ــــــــــــ
 -رمحه اهللا-ه األسطر رد على املعتزلة ومن تبعهم يف تأويل االستواء باالستيالء، وما ذكره نعم يف هذ

وجه من الوجوه اليت يرد ا على هؤالء، فذكر أنه لو كان معىن االستواء هو االستيالء ملا كان هناك 
 عليها، ليس -ل  عز وج-فرق بني العرش وبني سائر املخلوقات؛ ألن مجيع املخلوقات قد استوىل اهللا 

  هناك شيء خارج عن استيالء
 وهل يقول مسلم أن اهللا مستو على اجلبال أو مستو على األشجار أو على األار، - عز وجل -اهللا 

فكونه سبحانه خص االستواء بالعرش فهذا دليل على أن هذا االستواء معناه العلو واالرتفاع وليس 
تيالء ملا كان هناك فرق بني العرش وغري العرش، فإن قالوا رمبا أو معناه االستيالء؛ إذ لو كان معناه االس

  .ال؛ خص العرش باالستواء ألنه أعظم املخلوقات ويدخل ما دونه من باب أوىل: اعترضوا هم وقالوا
أنتم تقولون معىن استوى استوىل، إذن ما الفرق بني العرش : واضح اإلجابة؛ يعين ملا قال هلم أهل السنة

ال، هو خص االستواء بالعرش ألنه أعظم وأكرب املخلوقات : بال واألشجار واألحجار؟ قالواوبني اجل
وهذا ال مينع لو كان هذا هو املعىن املقصود مل مينع أن يذكر االستواء على : قيل هلم. فغريه من باب أوىل

 الْعرشِ الْعظيمِ رب{ : غري العرش وإن كان العرش أعظم املخلوقات، وذلك كنسبة الربوبية، ملا قال
  .نعم) ١(} ) ١٢٩(

__________  
  .١٢٩:  سورة التوبة آية -) ١(

)١/٥١٥(  

  

{ مل مينع ملا كانت الربوبية جائزة أن تنسب إىل العرش وما دون العرش نسبها إىل املخلوقات األخرى 
رب موسى وهارونَ { ) ٢(} ) ٢٦(أَولني ربكُم ورب َآبائكُم الْ{ ) ١(} رب السماوات والْأَرضِ 

فلم مينع من نسبة الربوبية للعرش أي ينسبها ملا دون العرش، فلو كان االستواء معناه ) ٣(} ) ١٢٢(
االستيالء لنسب االستواء ملا دون العرش، فدل على أن املقصود باالستواء هو العلو واالرتفاع، وهذا 

  .املعروف من لغة العرب، وهذا هو الالئق باهللا سبحانه وتعاىل نعمهو ظاهر النص، وهذا هو 
  الكالم يف الوجه والعينني والبصر واليدين

  .باب الكالم يف الوجه والعينني والبصر واليدين: مث قال
فإن : وذكر اآليات يف ذلك، ورد على املتأولني هلا بكالم طويل ال يتسع هذا املوضع حلكايته، مثل قوله



وقوله ) ٤(} يد اللَّه فَوق أَيديهِم { : أتقولون هللا يدان؟ قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعاىلسئلنا 
إن اهللا مسح ظهر :  أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم -وروي عن النيب ) ٥(} لما خلَقْت بِيدي { : تعاىل

 أن اهللا خلق - صلى اهللا عليه وسلم -عن النيب آدم بيده فاستخرج منه ذريته وقد جاء يف اخلرب املأثور 
  .آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوىب بيده 

ويريد ا . عملت كذا بيدي: وليس جيوز يف لسان العرب وال يف عادة أهل اخلطاب أن يقول القائل
 مفهوما من كالمها، ومعقوال يف خطاا، النعمة، وإذا كان اهللا إمنا خاطب العرب بلغتها، وما جيري

ويعين به النعمة؛ بطل أن يكون . فعلت بيدي: وكان ال جيوز يف خطاب أهل اللسان أن يقول القائل
  .النعمة) ٦(} بِيدي { : معىن قوله تعاىل

  .وذكر كالما طويال يف تقرير هذا وحنوه
  ــــــــــــ

__________  
  .١٦:  سورة الرعد آية -) ١(
  .٢٦:  سورة الشعراء آية -) ٢(
  .١٢٢:  سورة األعراف آية -) ٣(
  .١٠:  سورة الفتح آية -) ٤(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٥(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٦(

)١/٥١٦(  

  

 اليت يؤوهلا مجهور األشاعرة فضال عن - عز وجل -نعم وهذا فيه أيضا التصريح بإثبات صفة اليدين هللا 
لما خلَقْت بِيدي { : وقوله) ١(} يد اللَّه فَوق أَيديهِم { : واستدل لذلك بقوله تعاىلاملعتزلة واجلهمية، 

إن اهللا مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته واحلديث تقدم رواه أبو داود : مث ذكرحديث) ٢(} 
بيده وخلق جنة عدن بيده إن اهللا خلق آدم : والترمذي واإلمام أمحد ومالك يف املوطأ ، مث ذكر حديث

وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوىب بيده حقيقة مل أقف على حديث ذا اللفظ، وإمنا جاء مبعناه يف 
 صلى اهللا -أحاديث منها ما رواه البيهقي يف األمساء والصفات عن عبد اهللا بن احلارث أن رسول اهللا 

خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، : ياء بيده خلق ثالثة أش- عز وجل -إن اهللا :  قال-عليه وسلم 
: وغرس الفردوس بيده وروى أيضا أبو نعيم يف صفة اجلنة واحلاكم يف مستدركه عن ابن عمر بلفظ

  .العرش وجنات عدن وآدم والقلم : خلق اهللا أربعة بيده



 كذا بيدي عملت: وليس جيوز يف لسان العرب وال يف عادة أهل اخلطاب أن يقول القائل: (مث قال
يرد على من فسر اليد أو أول اليد بالنعمة، وكذلك من أول اليد بالقدرة، فيقول هذا ) ويريد به النعمة

فعلت هذا الشيء بيدي ويريد : ليس سائغا يف كالم العرب، وال جيوز يف كالم العرب أن يقول القائل
يل نعمة على فالن؛ لكن ال يعرف : عىنيل يد على فالن؛ مب: بالنعمة، نعم جيوز يف كالم العرب أن يقول

يريدون النعمة، أو صنعت هذا األمر : بنيت هذا البيت بيدي، ويقول قائل: يف كالم العرب أن يقول
  .إم يريدون النعمة؛ فهذا ليس من كالم العرب: بيدي، ويقول قائل
__________  

  .١٠:  سورة الفتح آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(

)١/٥١٧(  

  

 إمنا خاطب العرب بلغتها، وبناء عليه فيفهم القرآن على وفق لغة العرب، - عز وجل -وذكر أن اهللا 
وهلذا ذكر أهل العلم أنه ال جيوز للمفسر أن يفسر كالم اهللا إال بعد أن يكون عاملا بلغة العرب؛ ألن 

  .القرآن نزل ذه اللغة، نعم
اا، وكان ال جيوز يف خطاب أهل اللسان أي أهل اللسان وما جيري مفهوما من كالمها ومعقوال يف خط(

) ١(} بِيدي { : فعلت بيدي ويعين به النعمة، بطل أن يكون معىن قوله تعاىل: العريب أن يقول القائل
، وهذا فيه رد صريح ال حيتمل التأويل على أولئك )النعمة، وذكر كالما طويال يف تقرير هذا وحنوه

  .لصفات ذه التفسريات، وهذا منوذج وعلى غريها فقس نعمالذين فسروا هذه ا
  القاضي أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين وقوله يف صفات اهللا

  إثبات الوجه واليد والرد على من تأول ذلك
وقال القاضي أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين املتكلم وهو أفضل املتكلمني املنتسبني إىل األشعري؛ 

فما الدليل على أن هللا وجها : فإن قال:  قال يف كتاب اإلبانة تصنيفه-م مثله ال قبله وال بعدهليس فيه
ما { : وقوله تعاىل) ٢(} ) ٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ { : قوله تعاىل: ويدا؟ قيل له

 يدبِي لَقْتا خمل دجسأَنْ ت كعنفأثبت لنفسه وجها ويدا) ٣(} م.  
ال : فما أنكرمت أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم ال تعقلون وجها ويدا إال جارحة؟ قلنا: فإن قال

جيب هذا كما ال جيب إذا مل نعقل حيا عاملا قادرا إال جسما أن نقضي حنن وأنتم بذلك على اهللا سبحانه، 
 جوهرا؛ ألنا وإياكم ال جند قائما بنفسه يف شاهدنا وكما ال جيب يف كل شيء كان قائما بذاته أن يكون

فيجب أن يكون علمه وحياته وكالمه ومسعه وبصره وسائر : إال كذلك، وكذلك اجلواب هلم إن قالوا



  .صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود
  ــــــــــــ

__________  
  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ٢(
  .٧٥: ص آية  سورة -) ٣(

)١/٥١٨(  

  

نعم وهذا النقل عن الرجل الثاين يف مذهب األشاعرة وهو اإلمام القاضي أبو بكر حممد بن الطيب 
الباقالين املتوىف سنة أربعمائة وثالثة، ويعتربه العلماء املؤسس الثاين ملذهب األشعري، هو تتلمذ على 

ؤسس الثاين بعد أيب احلسن، وذلك ألنه وضع تالمذة أيب احلسن األشعري؛ لكنه يعد يف احلقيقة امل
 ليس يف هؤالء املتكلمني ال - كما وصف شيخ اإلسالم -القواعد العقلية ملذهب األشاعرة، والرجل 

 عقلية فذة، وكتبه تشهد بذلك، وهلذا كان حاضر -كما يقال-قبله وال بعده مثله، يعترب صاحب 
أيضا رد على املعتزلة واجلهمية والكرامية، ويف ردوده احلجة حاضر البديهة، وناظر النصارى كثريا، و

  .قوة؛ خاصة ما يتعلق منها جبانب العقل، وهلذا قال العلماء أنه فعال هو املؤسس الثاين ملذهب األشاعرة
، فعال هو مقَعد، )وهو أفضل املتكلمني املنتسبني إىل األشعري ليس فيهم مثله ال قبله وال بعده: (يقول

 - كما قال شيخ اإلسالم -زي يعترب من األشخاص املربزين يف مذهب األشعري؛ لكنه كثريا يعين الرا
ما يقع يف التناقض؛ لعدم التزامه القواعد العقلية اليت أصلها، خبالف الباقالين نادرا ما يقع يف التناقض 

قعيد مذهبهم بعد ألنه اعتمد على قواعد عقلية، وكثري من القواعد اليت اعتمد عليها األشاعرة يف ت
  .الباقالين اعتمدوا فيها على ما أسسه هذا الرجل

جاء مبسألة اجلوهر الفرد، وجاء مبسألة أن العرض ال يقوم بنفسه، وجاء مبسألة بطالن املدلول إذا بطل 
  .-رمحه اهللا-الدليل، مسائل كثرية يعترب هو أول من قعدها 

)١/٥١٩(  

  

 لكن له كتاب آخر التمهيد وهو -ألسف هذا الكتاب ال يزال مفقودا  ول-قال يف كتابه اإلبانة : يقول
مطبوع، ونقل منه شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم، وسيشري إليه الشيخ هنا، ومما حيسن التنبيه إليه أن 
حمققي هذا الكتاب؛ ومها اخلضريي ورجل يقال له أبو ريدة اعتمدوا على نسخة واحدة، وأشاروا إىل 



سخة ليست بكاملة، وكانت هذه النسخة ال تشتمل على ما نقله شيخ اإلسالم ونقله ابن أن هذه الن
  .القيم من كالم الباقالين يف إثبات االستواء والعلو

اآلن أنتم تعرفون وأنتم :  فقال ابن القيم-عليه من اهللا ما يستحق -فعرض هذا األمر على الكوثري 
خة أيضا أشرمت إىل أا ناقصة، فيقول الكوثري جييب عن حتققون هذا الكتاب على نسخة واحدة والنس

:  ابن القيم وابن تيمية نقلوا عن الباقالين كالم يف االستواء وكالم يف العلو ما وجدناه قال هلم-: ذلك
  إما أن يكونا دسوا هذا

و غري ابن الكالم على الباقالين لينصروا به مذهبهم، وحسب هذا املسكني أن ابن تيمية أو ابن القيم أ
  .تيمية وابن القيم من أهل السنة حباجة إىل كالم الباقالين يف تقرير مذهب أهل السنة واجلماعة

أهل السنة واجلماعة مستغنني بالكتاب والسنة، لكن نعم نستشهد بكالم الباقالين وبكالم األشعري 
لباقالين، وإما أن يكونا إما أن يكونا دسا هذا الكالم على ا: ألجل الرد على من؟ على اخلصوم، قال

لكن ملا أراد اهللا إظهار احلق خرج . نقال هذا الكالم من كتاب ظنا أنه كتاب الباقالين الذي هو التمهيد
الكتاب بتحقيق مستشرق امسه مكارثي حققه على جمموعة من النسخ اخلطية، ومجيع النسخ اشتملت 

  .هر احلق وزهق الباطلعلى هذا النقل الذي ذكره شيخ اإلسالم وابن القيم، فظ

)١/٥٢٠(  

  

ويبقَى وجه { : قوله تعاىل: فما الدليل على أن هللا وجها ويدا؟ قيل له: فإن قال: يقول يف كتابه اإلبانة
 فأثبت) ٢(} ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي { : وقوله) ١(} ) ٢٧(ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ 

فما أنكرمت أن يكون وجهه ويده :  مذهب األشاعرة، فإن قال-أيضا-لنفسه وجها ويدا، وهذا خالف 
  جارحة إذ كنتم ال تعقلون وجها ويدا إال جارحة؟

كيف تثبت هللا وجها وهللا : يقول. هذه من الشبه اليت يقول ا من ينفي عن اهللا صفة الوجه وصفة اليد
 -واضح وجه االعتراض-ن إال هذه اجلوارح اليت هي صفات البشر؟ يدين وحنن ال نعقل وجها وال يدي

 عز -ال جيب هذا؛ يعين ال يلزم؛ ال يلزم من إثبات الوجه واليد هللا : قلنا: فرد عليهم الباقالين بقوله
  . أن يكون كيد ووجه اإلنسان؛ ألننا ال نعقل وجها وال يدا إال هذا الوجه واليد املعهود-وجل 

أنتم معاشر األشاعرة تثبتون أن اهللا حي أو ما -)  هذا، كما ال جيب إذا مل نعقل حياال جيب: قلنا(
) إال جسما (- تثبتون هللا القدرة -) قادرا (- تثبتون هللا العلم -) عاملا( يثبتون أن اهللا حي، -تثبتون؟ 

  يعين أنتم معاشر
 - عز وجل - املعتزلة يسمون اهللا  حيا عاملا قادرا؟ وإال ال؛- عز وجل -املعتزلة ألستم تسمون اهللا 

ذه األمساء لكن ال يثبتون الصفات، وأنتم معاشر األشاعرة تثبتون هللا احلياة والسمع والبصر؛ هل 



 - عز وجل -إذًا كيف أثبتم هللا . ال: حي عامل قادر غري هذا اجلسم الذي تشاهدون؟ اجلواب: تعقلون
: قلنا هلم. اها على الوجه الذي يليق باهللا سبحانه وتعاىلأثبتن: هذه األمساء وهذه الصفات؟ فإن قالوا

  .وحنن نثبت الوجه واليدين وبقية الصفات على الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل
__________  

  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(

)١/٥٢١(  

  

وهذه القاعدة هي ما ، وينفي ما مياثلهوهذه قاعدة من أقوى القواعد اليت يرد ا على من يثبت شيئا 
أن القول يف بعض الصفات كالقول يف بعض، هذه القاعدة تستخدمها للرد على : ذكرها شيخ اإلسالم

كل شخص أثبت شيئا ونفى ما مياثله، وهلذا نستخدم هذه القاعدة مع اجلهمية يف نفي األمساء 
اء وينفون الصفات، ونستخدمها مع األشاعرة والصفات، ونستخدمها مع املعتزلة الذين يثبتون األمس

الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، وهي من أقوى القواعد اليت يرد ا على األشاعرة؛ ألم 
  .اآلن يثبتون هللا العلم والقدرة واحلياة واإلرادة والسمع والبصر والكالم

. ال: قالوا. ذه الصفات إال ما هو جسمأنتم اآلن تثبتون هللا سبع صفات وحنن ال نعقل متصف : نقول
وحنن نثبت الرتول وايء واليدين : قلنا هلم. حنن نثبت هذه الصفات على الوجه الالئق به سبحانه

  .والوجه والقدم واألصابع والغضب والرمحة كلها نثبته على الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل
: ول يف بعض الصفات كالقول يف البعض اآلخر، يقولوهذا معىن كالم الباقالين يف هذه األصل؛ أن الق

ال جيب هذا؛ كما ال جيب إذا مل نعقل حيا عاملا قادرا إال جسما أن نقضي حنن وأنتم بذلك على : قلنا(
  ).اهللا سبحانه

حنن ال نقول أن اهللا جسم ألنه يسمى حيا عاملا قادرا أو يوصف ذه األشياء، كذلك نثبت أن له : يقول
نقول أنه مياثل وجوه املخلوقني، وكما ال جيب يف كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا؛ وجه وال 

ما قام بنفسه، يقابل : اجلوهر من األلفاظ أيضا املة اليت جاء ا املتكلمون، وهي أو يعرفون اجلوهر
ذه يسموا أعراض ألا الرمحة هل تقوم بنفسها؟ الغضب، العلم، احلياة؟ ه. القائم بغريه: ماذا؟ العرض

واضح، فاجلوهر هو . ال ميكن أن تقوم بنفسها، ال بد أن تقوم جبوهر، لكن اليد جوهر قائم له ذات
  .الشيء الذي يقوم بنفسه

)١/٥٢٢(  

  



هل تقولون أن اهللا قائم بذاته وال ليس بقائم : يعين يقول) وكما ال جيب يف كل شيء قائم بذاته: (يقول
ال نعقل شيئا قائما بذاته إال : هو: طيب يقول. اهللا قائم بذاته: ملعتزلة واألشاعرة يقولونا: بذاته؟ اجلواب

ما كان جوهرا، وهم واملعتزلة ينفون أن يكون اهللا جوهرا، وحنن ال نثبت وال ننفي ألا من العبارات 
  .املة وال بد فيها من االستفسار

ألنا ال جند ( هؤالء الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضا، فالشاهد أنه من باب اإللزام، الباقالين يلزم
مبعىن أننا نثبت هللا اليد اليدين والوجه وال نقول ) قائما بنفسه يف شاهدنا إال كذلك، وكذلك اجلواب هلم

فيجب أن يكون علمه : أا جوارح، وال يلزم أن تكون جوارح كما هي ثابتة لبين آدم، إن قالوا
عه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلّوا بالوجود، نعم هؤالء املعتزلة، املعتزلة ينفون وحياته وكالمه ومس

 ينفون عن اهللا العلم واحلياة والكالم والسمع - خالفا لألشاعرة - عز وجل -هذه الصفات عن اهللا 
والبصر وسائر الصفات، وعلتهم يف ذلك أو من شبههم أا أعراض وهذا ال جيوز أن ينسب هللا عز 

وجل؛ ألن العرض ال يقوم إال جبوهر، وعندهم اجلواهر متماثلة، واألجسام متماثلة، إىل آخر شبه عقلية 
  .ال منتهى هلا

أنه يلزمكم يف كل ما أثبتموه نظري ما نفيتموه حىت تصلوا إىل صفة الوجود، آخر : الشاهد أنه يقول
فقد . ال: ة الوجود وال ال؟ فإن قالوااملطاف سننتهي حنن وإياكم إىل صفة الوجود، هل تثبتون هللا صف

: حكموا على اهللا بأنه عدم وهذا غاية اإلحلاد، وإن قالوا ال؛ نثبت هللا أنه موجود وصفة الوجود، قيل
. وجود اهللا الئق به سبحانه. ال: وهل تعقلون وجودا يف هذا الشاهد غري وجود هذا املخلوق؟ فإن قالوا

اته وعلمه ووجهه ويديه كلها الئقة به سبحانه وتعاىل ال فرق بني ومسعه وبصره وكالمه وحي: قلنا هلم
  .نعم. هذا وذاك

  - عز وجل -إثبات صفة االستواء هللا 

)١/٥٢٣(  

  

معاذ اهللا؛ بل هو مستو على عرشه كما أخرب يف كتابه : قيل له. تقولون إنه يف كل مكان: فإن قال: وقال
إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ { : وقال اهللا تعاىل) ١(} ) ٥(وى الرحمن علَى الْعرشِ است{ : فقال

 هفَعري حال{ : وقال) ٢(} الص ورمت يفَإِذَا ه ضالْأَر بِكُم ِسفخاِء أَنْ يمي السف نم متن١٦(أَأَم ( {
سان وفمه واحلشوش واملواضع اليت يرغب عن ولو كان يف كل مكان لكان يف بطن اإلن: قال) ٣(

ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة األمكنة إذا خلَق منها ما مل يكن، وينقص بنقصاا إذا بطل منها ما 
كان، ولصح أن يرغب إليه إىل حنو األرض وإىل خلفنا وإىل مييننا وإىل مشالنا، وهذا قد أمجع املسلمون 

  .على خالفه وختطئة قائله



  ــــــــــــ
معاذ اهللا؛ يعين ال ميكن أن نثبت ذلك؛ بل هو : قال. تقولون إنه يف كل مكان: فإن قال قائل: يقول

 بإثبات صفة االستواء، وأنه عالٍ -رمحه اهللا-مستو على عرشه كما أخرب يف كتابه، وهذا تصريح منه 
إِلَيه يصعد { و ) ٤(} ) ٥(رشِ استوى الرحمن علَى الْع{ : على اخللق، مث ذكر هذه األدلة النقلية

 بالطَّي مإن هذه األدلة الصرحية يف إثبات العلو: وقلنا) ٥(} الْكَل.  
لو كان يف كل مكان للزم أن يكون يف : فقال. إنه يف كل مكان: مث ذكر دليال عقليا يرد على من قال

 كل مكان، كل ما صدق عليه أو كل ما صدق أن بطن اإلنسان وفمه؛ يعين ال خيلو منه مكان ألنه يف
  يطلق عليه مكان

__________  
  .٥:  سورة طه آية -) ١(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٢(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٣(
  .٥:  سورة طه آية -) ٤(
  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٥(

)١/٥٢٤(  

  

 صار يف هذا - تعاىل اهللا - فإذا ولد مولود فيلزم أن يكون يف هذا املكان، ولزاد بزيادة هذه األمكنة،
يزيد بزيادة : املكان، وإذا فين هذا املخلوق ذهب من هذا املكان، وهذا ال يقوله عاقل، وهلذا قال

  .األمكنة إذا خلَق منها ما مل يكن، وينقص بنقصاا، كل هذه أدلة عقلية للرد على هؤالء
أن يرغب إليه إىل حنو األرض وإىل خلفنا وإىل مييننا وإىل ولصلح : - أيضا العقلي -والدليل الثاين 

لو :  فطر اخللق أم يتوجهون إىل أي جهة؟ إىل جهة العلو، فيقول- عز وجل -مشالنا، حنن قلنا أن اهللا 
مل يكن يف العلو وكان يف كل مكان؛ لتوجه الناس إليه بقلوم وأيديهم؛ أمام وخلف وميني ومشال وحتت 

وهذا قد أمجع املسلمون على خالفه : وهلذا قال.  كل مكان، وهذا أيضا ال يقوله عاقلوفوق ألنه يف
وختطئة قائله؛ بل ذكر شيخ اإلسالم أنه حىت الكفار ال يقولون ذا القول، الكفار إذا حزم أمر توجهوا 

اء، فهذا مما فطر بقلوم إىل السماء، وذكر ابن القيم حىت احليوانات تتوجه بأعينها ورؤوسها إىل السم
  .عليه اخللق قاطبة نعم

  - عز وجل -إثبات الصفات الذاتية هللا 
صفات ذاته اليت مل يزل وال يزال موصوفا ا وهي احلياة والعلم والقدرة : وقال أيضا يف هذا الكتاب



  .والسمع والبصر والكالم واإلرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا
اب التمهيد كالما أكثر من هذا، وكالمه وكالم غريه من املتكلمني يف هذا الباب مثل هذا وقال يف كت

  .كثري ملن يطلبه، وإن كنا مستغنني بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كالم
  ــــــــــــ

)١/٥٢٥(  

  

 يزال موصوفا صفات ذاته اليت مل يزل وال: وقال أيضا ذا الكتاب الذي هو كتاب اإلبانة: يقول. نعم
 أزال وأبدا، ال ميكن - عز وجل -ا، وقلنا أن الصفات الذاتية تقابل الصفات الفعلية وهي الالزمة هللا 

أن ينفك عنها حبال من األحوال كالعلم واحلياة والقدرة واإلرادة والسمع والبصر؛ مبعىن أننا ال نتصور 
 الزمة له، هذه الصفات الذاتية، ذكر أو مثّل  ميكن أن يتجرد عن هذه الصفة فهي- عز وجل -أن اهللا 

على ذلك باحلياة العلم القدرة السمع البصر الكالم اإلرادة البقاء، هذا ال خالف فيه، الوجه هذا مما 
  .خيالف فيه األشاعرة، والعينان واليدان

ا باإلرادة، لكن كيف جعل الغضب والرضا من الصفات الذاتية؟ جعلهما من الصفات الذاتية ألنه أوهلم
  .والغضب والرضا مها اإلرادة، واإلرادة صفة ذاتية: ألنه قال يف كتابه

 كالما أكثر من هذا؛ يعين أكثر - وهو الكتاب املطبوع اآلن املتداول -وقال يف كتاب التمهيد : مث قال
ثل هذا كثري ملن وكالمه وكالم غريه من املتكلمني يف هذا الباب م: مما ذكره هنا يف كتابه اإلبانة مث قال

يطلبه؛ يعين يقول ليس املقصود هنا مجع كل كالم املتكلمني؛ وإمنا املقصود اإلشارة، وإن كنا مستغنني 
  .بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كالم، نعم

  
يعين لسنا أو ليس أهل السنة واجلماعة يف عقيدم يتوقفون على إثبات فالن أو فالن أو فالن هلذه 

 على إثبات أيب احلسن، أو إثبات - عز وجل -يعين لسنا متوقفني على إثبات هذه الصفات هللا املسائل؛ 
البيهقي، أو إثبات أيب بكر بن فورك، أو إثبات أيب عبد اهللا بن خفيف، نعم أو إثبات الباقالين يف 

 كالم هؤالء التمهيد؛ ألننا مستغنني بالكتاب والسنة وكالم السلف ففيهما الغنية؛ لكن الشيخ أورد
معاشر األشاعرة هؤالء أئمتكم، هذه نصوص : للرد به على أتباعهم، للرد به على اخلصوم، كأنه يقول

  .الكتاب والسنة صرحية

)١/٥٢٦(  

  



هذا كالم أئمتكم الذين إليهم : أنتم مل تفهموا الكالم؛ كالم اهللا وال كالم رسوله، قيل هلم: فإن قلتم
مون أن مذهبكم امتداد ألقواهلم، هذه أقوهلم صرحية ال حتتمل النقاش، تنتسبون، وهلم تعظّمون، وتزع

  .قالوا هذا أول األمر ورجعوا عنه: فإن قالوا
هذه كتبهم متداولة بني ) ١(} ) ١١١(قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادقني { هذه دعوى، : قلنا هلم

الم اهللا وال كالم رسوله وال كالم السلف وال كالم أيضا من أيدينا وكالمهم صريح، فإذا مل تقبلوا ال ك
تعظّمونه ومن تنتسبون إليه إذاً ستقبلون كالم من؟ ولكن هو اهلوى كما سيذكره الشيخ، إذا ابتلي 

 عن حال - عز وجل -اإلنسان باهلوى أصيب بالعمى والصمم، عمي قلبه عن احلق، وكما قال اهللا 
  .نعم) ٢(} وا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم فَلَما زاغُ{ : هؤالء

  قبول احلق ونبذ التعصب
ومالك األمر أن يهب اهللا للعبد حكمة وإميانا حبيث يكون له عقل ودين، حىت يفهم ويدين، مث نور 

الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء؛ ولكن كثريا من الناس قد صار منتسبا إىل بعض طوائف املتكلمني، 
 م حققوا يف هذا الباب ما مل حيققه غريهم، فلو أُيت بكل آية ما وحمسنا للظنم دون غريهم، ومتومها أ

  .تبعها حىت يؤتى بشيء من كالمهم
__________  

  .١١١:  سورة البقرة آية -) ١(
  .٥:  سورة الصف آية -) ٢(

)١/٥٢٧(  

  

دى الذي جيدونه يف كالم أسالفهم مث هم مع هذا خمالفون ألسالفهم غري متبعني هلم، فلو أم أخذوا باهل
لرجي هلم مع الصدق يف طلب احلق أن يزدادوا هدى، ومن كان ال يقبل احلق إال من طائفة معينة، مث ال 

وإِذَا قيلَ لَهم َآمنوا بِما { : يستمسك مبا جاءت به من احلق ففيه شبه من اليهود الذين قال اهللا فيهم
قَالُوا ن لَ اللَّهزلُونَ أَنقْتت مقُلْ فَل مهعا ممقًا لدصم قالْح وهو اَءهرا وونَ بِمكْفُريا ونلَيزِلَ عا أُنبِم نمؤ

 نِنيمؤم متلُ إِنْ كُنقَب نم اَء اللَّهبِيال نؤمن إال مبا أنزل علينا: فإنَّ اليهود قالوا) ١(} ) ٩١(أَن.  
ال ما جاءتكم به : فلم قتلتم األنبياء من قبل إن كنتم مؤمنني مبا أنزل عليكم، يقول سبحانه: مقال اهللا هل

أنبياؤكم تتبعون، وال ملا جاءتكم به سائر األنبياء تتبعون، ولكن إمنا تتبعون أهواءكم، فهذا حال من مل 
  . بال برهان من اهللا وال بيانيتبع احلق ال من طائفته وال من غريهم؛ مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة

  ــــــــــــ
 لعبده خريا - عز وجل -إذا أراد اهللا . مالك األمر أن يهب اهللا للعبد حكمة وإميانا، نعم: نعم يقول



مث نور الكتاب :  به، يقول- عز وجل -وهب له حكمة، وهب له عقال يزن به األمور، وإميانا يدين اهللا 
  .والسنة يغنيه عن كل شيء، نعم

هذا هو األصل وهذا هو املفترض أن اإلنسان يستكمل بنور الكتاب والسنة، أن اإلنسان يستنري بنور 
  . ذين األصلني- عز وجل -الكتاب والسنة، أن اإلنسان يدين اهللا 

ولكن كثري من الناس قد صار منتسبا إىل بعض طوائف املتكلمني؛ يعين ينتسب إىل طائفة : يقول
  .زلة أو الكالبية أو الكرامية، نعماألشعرية أو املعت

__________  
  .٩١:  سورة البقرة آية -) ١(

)١/٥٢٨(  

  

وحمسنا للظن م دون غريهم؛ يعين حمسنا للظن بأسالفه املتقدمني وبأئمة هذا املذهب دون غريهم؛ يعين 
 مالك ما قبل، وال يقبل ألنه لو أيت مثال بكالم اإلمام الشافعي أو كالم اإلمام أيب حنيفة أو كالم اإلمام

إال إذا جاء الكالم عن إمامه هذا املعظم، وهذا خالف املنهج العلمي الصحيح، وذلك أن املسلم 
مطلوب منه أن يقبل احلق ممن أتى به بغض النظر عن حنلة ومذهب هذا الشخص؛ ألن املقصود هذا 

  .احلق؛ فيقبل ممن جاء به
ومتومها أم : (رهم فال يقبلون إال عن أهل حنلتهم، يقولهؤالء ال؛ زاد عندهم التعصب فعميت أبصا

؛ مبعىن أنه مغتر ملا مع هؤالء من زخرفة القول ومن هذه )حققوا يف هذا الباب ما مل حيققه غريهم
املقدمات ومن هذه اجلدليات ومن هذه السفسطات، جاءوا بزخرف من القول اغتر به هؤالء اجلهال 

  .سائل مل يعرفها حق املعرفة إال أولئك األئمة الذين ينتسب إليهم ويعظمهماألتباع، وحسبوا أن هذه امل
، وهذه نتيجة التعصب والتقليد األعمى؛ )فلو أيت بكل آية ما تبعها حىت يؤتى بشيء من كالمهم: (يقول

يعين يرد كالم اهللا وكالم رسوله، نعم ويقبل كالم فالن وعالن ألنه من أهل حنلته وملته، ويروى عن 
عضهم؛ وإن كان يف مسائل الفروع يف مسائل الفقه، لكنها كلمة خطرية وتدل على أثر التقليد األعمى ب

كل آية وحديث على خالف ما قال به اإلمام فهي إما مؤولة أو : على بعض الناس، قال بعضهم
عل  ج- عفا اهللا عنا وعنهم-منسوخة؛ يعين جعل كالم إمامه هو األصل، وهذا أحد أئمة األحناف 

  .كالم اإلمام هو األصل والكتاب والسنة يعرضان على كالم هذا اإلمام، وهذه نتيجة التعصب األعمى

)١/٥٢٩(  

  



خمالفون (يعين مع هذا التعصب ومع هذا التقليد األعمى ألئمتهم ) مث هم مع هذا: (يقول الشيخ
ا كالم األشعري، هذا كالم ، هؤالء األشاعرة خمالفون ألسالفهم ألن هذا كالم أسالفهم، هذ)ألسالفهم

مث هم مع هذا خمالفون ألسالفهم غري : (الباقالين، هذا كالم البيهقي، خيالف ما عليه األتباع، يقول
متبعني هلم، فلو أم أخذوا باهلدى الذي جيدونه يف كالم أسالفهم لرجي هلم مع الصدق يف طلب احلق 

اء به أسالفهم مع صدق النية يف احلرص على اتباع ؛ يعين لو قلبوا هذا احلق الذي ج)أن يزدادوا هدى
  .احلق لرجي هلم أن يوفقوا للحق

؛ يعين ال يقبل )ومن كان ال يقبل احلق إال من طائفة معينة مث ال يستمسك مبا جاءت به من احلق: يقول
 املعتزلة، مث ال هذا األشعري ال يقبل إال مبا جاء به األشاعرة، وهذا املعتزيل ال يقبل إال مبا جاء به أئمة

من كانت حاله كهذه احلالة ففيه شبه : يقبل احلق الذي جاء به هؤالء األئمة الذين ينتسب إليهم، يقول
ممن؟ ممن؟ من اليهود؛ الذين ما قبلوا احلق يف الكتب املرتلة األخرى، وال قبلوا احلق الذي أنزل عليهم، 

اآلية فإن ) ١(} وإِذَا قيلَ لَهم َآمنوا بِما أَنزلَ اللَّه { : ففيه شبه من اليهود الذين قال اهللا فيهم: (يقول
فلم قتلتم األنبياء من قبل إن كنتم مؤمنني مبا أنزل : ال نؤمن مبا أنزل اهللا علينا، قال اهللا هلم: اليهود قالوا

ألنبياء تتبعون، ولكن ال ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، وال ملا جاءتكم به سائر ا: عليكم، يقول سبحانه
إمنا تتبعون أهواءكم، فهذا حال من مل يتبع احلق ال من طائفته وال من غريهم، مع كونه يتعصب لطائفة 

، كونك تتعصب هلذه الطائفة أو هذا املذهب أو هذه امللة أو هذه )دون طائفة بال برهان من اهللا وال بيان
  . نعم- عز وجل -يه برهان من اهللا النحلة، هذا تعصب مبتدع ليس عليه دليل وليس عل

  - عز وجل -أبو املعايل اجلويين وقوله يف صفات اهللا 
  اختالف العلماء يف ظواهر نصوص الصفات

__________  
  .٩١:  سورة البقرة آية -) ١(

)١/٥٣٠(  

  

اهر، اختلف مسالك العلماء يف هذه الظو: وكذلك قال أبو املعايل اجلويين يف كتاب الرسالة النظامية 
فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك يف آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إىل 

  .االنكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إىل الرب
والذي نرتضيه رأيا وندين اهللا به عقدا اتباع سلف األمة، والدليل السمعي القاطع يف ذلك أن : قال
  . األمة حجة متبعة، وهو مستند معظَم الشريعةإمجاع

  ــــــــــــ



نعم وهذا أبو املعايل اجلويين املتوىف سنة مثان وسبعني وأربع مائة؛ عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف؛ 
امللقب بإمام احلرمني، يعترب من أئمة األشاعرة؛ بل يعتربه بعض أهل العلم أنه من أوائل من قرب أصول 

 أنه رجع يف آخر حياته إىل مذهب السلف، -رمحه اهللا-املعتزلة ملذهب األشاعرة، ذكر الذهيب مذهب 
ويروى عنه أيضا أنه قال . لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكالم: وهلذا أثر عنه أنه قال

وت عليه اشهدوا علي أين رجعت عن كل مقالة ختالف السنة، وإين أموت على ما مي: يف مرض موته
  .عجائز نيسابور، فنرجو له صدق التوبة، وقدم وأفضى إىل ما قدم

 يف كتاب له باسم الرسالة النظامية وطبعت باسم العقيدة النظامية بتحقيق الكوثري -رمحه اهللا-يقول 
 عز -قول اهللا : أي ظواهر؟ ظواهر نصوص الصفات) اختلفت مسالك العلماء يف هذه الظواهر: (يقول
  )١(} ثُم استوى علَى الْعرشِ  { -وجل 
  

__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(

)١/٥٣١(  

  

 } هإِلَي اللَّه هفَعلْ ر{ ) ١(} ب كبر هجقَى وبي{ ) ٢(} و يدبِي لَقْتا خمي { نعم ) ٣(} لتمحرو
: يقول. وحنو ذلك، ظواهر نصوص الصفات) ٥(} ه علَيه وغَضب اللَّ{ ) ٤(} وسعت كُلَّ شيٍء 

يعين اختلفت مواقف العلماء جتاه هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، ) اختلفت مسالك العلماء(
قلنا يف اصطالح املتأخرين وهو الذي يريده هنا اجلويين ما هو؟ صرف اللفظ عن االحتمال : والتأويل

حنن . لدليل يقترن بذلك: هم يقولون. رجوح، عن املعىن الظاهر إىل معىن بعيدالراجح إىل االحتمال امل
  .إذا كان الدليل صحيحا فالتأويل صحيح، وإذا كان الدليل فاسدا فالتأويل فاسد: نقول
ثُم  { - عز وجل -أي تأويل ظواهر هذه النصوص، ملا يأيت قول اهللا ) فرأى بعضهم تأويلها: (يقول

االستيالء، إذا جاءت نصوص العلو : ال، حنن نؤول االستواء فنقول: يقول) ٦(} الْعرشِ استوى علَى 
نؤوهلا بعلو القدر علو القهر، باليدين نؤوهلا بالقدرة بالنعمة وحنو ذلك، هذا الذي يسميه هؤالء : يقول
  .تأويال
يعين يؤولون ظواهر ) فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك يف آي الكتاب وما يصح من السنن: (يقول

   .- عز وجل -القرآن وظواهر نصوص السنة اليت جاءت يف صفات اهللا 
؛ مبعىن ترك التأويل ذا املعىن الذي هو صرف اللفظ )وذهب أئمة السلف إىل االنكفاف عن التأويل(

الظاهر مبعىن إجراء هذا ) وإجراء الظواهر على مواردها(عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح، 



  .على معناه الظاهر
  

__________  
  .١٥٨:  سورة النساء آية -) ١(
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ٢(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٣(
  .١٥٦:  سورة األعراف آية -) ٤(
  .٩٣:  سورة النساء آية -) ٥(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٦(

)١/٥٣٢(  

  

 التفويض الذي هو -رمحه اهللا-ن كان يريد أبو املعايل فإ: لنا هنا وقفة) وتفويض معانيها إىل الرب(
ال وكال وامت السلف بذلك وحاشا السلف أن يقولوا : التفويض يف اصطالح املتأخرين؛ فنقول

بذلك، التفويض الذي هو أيش؟ ال، التفويض الذي يريده أبو املعايل؛ تفويض املعىن؛ مبعىن تفويض معىن 
) ١(} ويبقَى وجه ربك  { - عز وجل - تقرأ قول اهللا - عز وجل -هللا هذه اآلية أو هذا النص إىل ا

يقول ما ندري ما اهللا أراد ذا اللفظ، رمبا أراد به الصالة، رمبا أراد به الزكاة، رمبا أراد به السفر، رمبا 
س هو مذهب أراد به احلج، ما نفقه من هذا اللفظ شيئا، ويسمون هذا يسمونه أيش؟ تفويض، فهذا لي

السلف وال يقول به السلف، ومن نسبه للسلف فقد افترى عليهم إمثا عظيما، حاشا السلف أن يقولوا 
ذا القول، حاشا السلف أن يكونوا أمام هذه النصوص كاألعاجم؛ يسمع اللفظ وال يفقه منه شيئا، إذًا 

والتدبر متوقف ، قرآن أليش؟ للتدبر أخربنا أنه أنزل هذا ال- عز وجل -ما فائدة إنزال هذا النص؟ اهللا 
عرضت املصحف على ابن عباس ثالث عرضات أقفه عند : على أيش؟ فهم املعىن، وهلذا جماهد يقول

فهل ميكن أن يترك نصوص األمساء والصفات؟ والقرآن مليء بنصوص األمساء . كل آية أسأله عن معناها
  .والصفات

حقيقة هذه الصفات وكُنه هذه الصفات فصدق، نعم السلف وإن أراد تفويض املعاين اليت هي الكيفية و
لما { :  فقالوا- عز وجل -تركوا التأويل وأجروا اللفظ على ظاهره نعم وفوضوا الكيفية؛ ملن؟ هللا 

 يدبِي لَقْتهذه اآلية جنريها على ظاهرها، فتدل على إثبات صفة اليدين حقيقتني هللا عز وجل؛ ) ٢(} خ
  . ال نعلم كيفيتها، وهذا هو املذهب احلق- عز وجل -فية هذه اليد هللا لكننا نفوض كي
  اتباع سلف األمة



__________  
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(

)١/٥٣٣(  

  

؛ العقدة عند العرب هي احلائط الكثري النخل، كأن )والذين نرتضيه رأيا وندين اهللا به عقدا: (قال
ختذ ذلك اختذ هذا النخل فقد أحكم أمره ونفسه واستوثق من حاله، مث أطلق على عقد الرجل إذا ا

؛ أي )الذي نرتضيه رأيا وندين اهللا به عقدا: (القلب على الشيء واستيثاق القلب على الشيء، فقوله
  يف أي شيء؟) اتباع سلف األمة(عقيدة مستوثقني ذا األمر 

والدليل السمعي القاطع  (- عز وجل -فويض الكيفية إىل اهللا يف إجراء هذه النصوص على ظاهرها، وت
إن السلف أمجعوا على إجراء هذه النصوص على ظاهرها : ، يقول)يف ذلك أن إمجاع األمة حجة متبعة

ه ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّ{ من غري تعرض لتأويلها هذه التأويالت الباطلة، وإمجاعهم حجة، ومن 
فاإلمجاع حجة، فما دام أم أمجعوا على هذا ) ١(} ) ١١٥(ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا 

  .؛ أي اإلمجاع)وهو مستند معظم الشريعة(هذا هو احلق الذي جيب اتباعه، : األمر، فيقول
  .وباهللا التوفيق، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

   تأويل هذه النصوص ودرك ما فيهاإعراض الصحابة عن
__________  

  .١١٥:  سورة النساء آية -) ١(

)١/٥٣٤(  

  

 ولِ اَللَّهسر بحص جرد قَدا- صلى اهللا عليه وسلم -ويها فم ركدا، وانِيهعمضِ لرعاَلت كرلَى تع - 
ونَ بِأَعباِء اَلشرِيعة، وكَانوا لَا يأْلُونَ جهداً في ضبط قَواعد اَلْملَّة، وهم صفْوةُ اَلْإِسلَامِ، والْمستقلُّ

 فَلَو كَانَ تأْوِيلُ هذه اَلظَّواهرِ مسوغًا أَو -والتواصي بِحفْظها، وتعليمِ اَلناسِ ما يحتاجونَ إِلَيه منها
أَوشك أَنْ يكُونَ اهتمامهم بِها فَوق اهتمامهِم بِفُروعِ اَلشرِيعة، وإِذَا انصرم عصرهم وعصر لَ: محتوما

 أَنَّ يعتقد تنزِيه كَانَ ذَلك هو اَلْوجه اَلْمتبع، فَحق علَى ذي اَلدينِ: اَلتابِعني علَى اَلْإِضرابِ عن اَلتأْوِيلِ
بإِلَى اَلر اهنعلَ مكيو ،لَاتكشأْوِيلِ اَلْمي تف وضخلَا ينيِ وثدحاَلْم فَاتص نع اِء ؛ اَللَّهوتاسةَ اَلرِ آيجفَلْي

) ٢(} ) ٢٧( ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ ويبقَى وجه{ ) ١(} لما خلَقْت بِيدي { : وقَولَه. والْمجِيِء



لَهقَوا { : ونِنيرِي بِأَعجولِ ) ٣(} تسارِ اَلربأَخ نم حا صمولِ - صلى اهللا عليه وسلم -وزرِ اَلنبكَخ 
  .وغَيرِه علَى ما ذَكَرنا

  ــــــــــــ
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

 العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد عليه وعلى آله احلمد هللا رب
  .وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم

 صلى -قد درج صحب رسول اهللا : (ال زال هذا الكالم هو كالم أيب املعايل اجلويين إمام احلرمني يقول
، كالمه حول مسألة إعراض الصحابة عن )يها على ترك التعرض ملعانيها ودرك ما ف-اهللا عليه وسلم 

  .تأويل هذه النصوص
__________  

  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ٢(
  .١٤:  سورة القمر آية -) ٣(

)١/٥٣٥(  

  

 صلى اهللا عليه وسلم -درج أصحاب رسول اهللا : وذكر يف الكالم السابق أن هذا هو األوىل، هنا يقول
 التعرض ملعانيها، إن كان يقصد ترك املعاين من جهة التكييف فهذا حق، فالصحابة رضي  على ترك-

اهللا عنهم مل يتعرضوا لكيفية الصفات، ومل حياولوا أن يبحثوا يف هذه املسألة؛ ألم علموا أن هذا مما 
ملعانيها؛ مبعىن أم استأثر اهللا بعلمه وال ميكن أن يدرك بالعقل ارد، أما إن أراد أم تركوا التعرض 

كانوا يقرءون هذه النصوص ويسمعون هذه النصوص كأا ألفاظ أعجمية ال يفقهون منها شيئا؛ فحاشا 
  .وكال، وأم يفوضون املعىن على املذهب الباطل؛ الذي يزعم بعض املتكلمني أنه مذهب الصحابة

وال يعرفون ) ١(} ويبقَى وجه ربك { : هالتفويض تفويض املعاين؛ مبعىن أم ال يعرفون معىن قوله سبحان
بل يفوضون معىن هذا النص إىل اهللا، فهذا قول باطل وال يسلم لقائله؛ ) ٢(} لما خلَقْت بِيدي { : معىن

 عن أن يكون منه ما ال يفهم معناه، وهذا سيأيت بيانه إن - عز وجل -بل يرته الصحابة ويرته كالم اهللا 
  .شاء اهللا

وهم صفوة اإلسالم واملستقلون بأعباء الشريعة (يعين معرفة كنه وحقيقة هذه الصفات، ) ودرك ما فيها(
يف ضبط قواعد امللة والتواصي حبفظها وتعليم (أي ال يقصرون وال يدعون جهدا ) وكانوا ال يألون جهدا

 ملن - عز وجل -ع اهللا ، مبعىن أم كانوا أحرص الناس على تبليغ شر)الناس ما حيتاجون إليه منها



 ائتمنهم على حفظ دينه فأدوا هذه األمانة على أمت وأعلى الوجوه، أدوا - عز وجل -بعدهم، فإن اهللا 
  . من غري زيادة وال نقصان- صلى اهللا عليه وسلم -هذا الشرع كما مسعوه من النيب 

__________  
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(

)١/٥٣٦(  

  

التأويل الذي هو صرف اللفظ عن االحتمال ) فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو حمتوما: (يقول
الراجح إىل االحتمال املرجوح، يعين صرف معاين هذه األلفاظ عن معانيها الظاهرة معانيها القريبة 

  معانيها املعهودة
: فيقول. العرب يعرفون ما معىن اليدين) ١(} يدي لما خلَقْت بِ{ املعروفة عند أهل اللسان عند العرب 

لو كان التأويل يعين صرف هذه الظواهر وهذه النصوص عن معناها إىل معىن بعيد سائغا أو متحتما 
  ).ألوشك أن يكون اهتمامهم ا فوق اهتمامهم بفروع الشريعة(

__________  
  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(

)١/٥٣٧(  

  

 يف الصالة، وحرصوا أن - صلى اهللا عليه وسلم -بلغون األمة حركة إصبع النيب إذا كانوا حرصوا ي
 -يبلغوا األمة وينظروا لألمة اضطراب حركة حليته يف الصالة، ونقلوا لألمة كيف كان يقضي حاجته 

اء  وكيف كان ينام، بل نقلوا لألمة أنه ملا انتقل من مزدلفة إىل عرفة وقف يف أثن-صلى اهللا عليه وسلم 
 - صلى اهللا عليه وسلم -الطريق ونقض وضوءه وتوضأ، نقلوا احلركات والسكنات، نقلوا حياة النيب 

العلمية والعملية كاملة، فلو كان هذا التأويل سائغا أو متحتما لكان اهتمامهم به أعظم من اهتمامهم 
متعلق بالتوحيد متعلق بفروع الشريعة؛ ألن هذا متعلق مباذا؟ متعلق بأهم املهمات متعلق بالعقيدة 

بالشيء الذي يترتب عليه السعادة احلقيقة للمسلم يف الدنيا واآلخرة، يعين كون املسلم جيهل بعض 
أحكام الوضوء أو جيهل بعض أحكام الصالة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام البيع أو بعض 

إن :  فكيف يقول عاقلأحكام النكاح أهون من أن جيهل مسألة واحدة من مسائل أصول الدين،
الصحابة تركوا تأويل هذه النصوص ألن هذا كالمهم موجود؟ ما نقل عن واحد منهم أنه أول نصا 



واحدا من نصوص الصفات، فلو كان هذا هو املتحتم وهذا هو الواجب لبادروا إليه كما بادروا لتبليغ 
  .سائر أحكام الشرع؛ بل أعظم مما بادروا لتبليغ سائر أحكام الشرع

أو يكون اهتمامهم ا فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعني على (
فهذا كالمهم منقول مبسوط يف دواوين السنة، يف مصنفات األئمة، وكذلك ) اإلضراب عن التأويل

ستوى علَى ثُم ا { - عز وجل -إن معىن قول اهللا : كالم التابعني مل ينقل عن شخص واحد منهم أنه قال
  مث استوىل على العرش،) ١(} الْعرشِ 

__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(

)١/٥٣٨(  

  

 } يدبِي لَقْتا خم{ بقدريت أو بنعميت، أو ) ١(} ل هِملَيع اللَّه بغَض {)م أو ) ٢أراد عقا } يتمحرو
مل ينقل عن واحد منهم وال عن التابعني، فإضرام عن هذا .ثابةأي أردت اإل) ٣(} وسعت كُلَّ شيٍء 

  .األمر دليل على أنه ليس مبشروع، وأنه باطل ألنه لو كان حقا لكانوا أسبق إليه
؛ مبعىن إذا كان الصحابة والتابعون أضربوا عن التأويل فاألوىل ملن أتى )كان ذلك هو الوجه املتبع(

وىل اتباعهم ذا األمر، فنترك تأويل هذه النصوص كما تركوها، وجنريها أيش؟ األ... بعدهم واألوىل بنا
  .كما أجراها أولئك على ظاهرها من غري التعرض ملعرفة كيفيتها أو التعرض لتشبيهها بصفات اخللق

 عز -نعم جيب على املسلم أن يرته اهللا ) فحق على ذي الدين أن يعتقد ترتيه اهللا عن صفات احملدثني(
عن صفات املخلوقني؛ مبعىن إذا أثبت هللا اليدين أو أثبت هللا العينني أو أثبت هللا الوجه أو أثبت  -وجل 

  .هللا ايء أو الرتول فال بد أن أعتقد أن هذه الصفات تليق جبالله وعظمته
هو عد هذه النصوص من النصوص املشكلة؛ لكن الصحيح أا ) وال خيوض يف تأويل املشكالت: (يقول
شكل على بعض الناس لكن ليست مبشكلة على اإلطالق بل هي من النصوص احملكمة النصوص رمبا ت

  .البينة النصوص الظاهرة
يكل معناه من حيث الكيفية أما املعىن احلقيقي ) وال خيوض يف تأويل املشكالت ويكل معناه إىل الرب(

ني لنا معىن هذه النصوص؟ أبو  بني لنا معىن هذه النصوص، كيف بينها؟ كيف ب- عز وجل -فال، فاهللا 
معناها من جهة الكيفية؛ لكن من جهة املعىن فإن اهللا بينه : حنن نقول. ويكل معناها إىل اهللا: املعايل يقول

 أنزل إلينا هذا الكتاب - عز وجل -بينها ألن اهللا : نقول، ومل خيفه عن عباده، كيف بني ذلك؟ أحسنت
  على أنباللسان العريب وأمرنا بتدبره؛ فدل 

__________  



  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(
  .١٤:  سورة اادلة آية -) ٢(
  .١٥٦:  سورة األعراف آية -) ٣(

)١/٥٣٩(  

  

معناه مقبول نعم من حيث يفهم اللسان العريب فليس فيه تعمية وليس فيه إلغاز وليس فيه أحاجي بل 
  .معناه يعرف من حيث يعرف مقصود املتكلم بكالمه

ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ { ) ١(} لما خلَقْت بِيدي { : ية االستواء وايء وقولهفليجرِ آ(
 - صلى اهللا عليه وسلم -وما صح من أخبار الرسول ) ٣(} تجرِي بِأَعينِنا { : وقوله) ٢(} ) ٢٧(

ه النصوص من غري تعرض أيش؟ لتأويلها كما صنع أي ليجري هذ) كأخبار الرتول وغريه على ما ذكرنا
الظاهر هو . املتأخرون وليجرها على ظاهرها، ألن الذي يؤول هذا النص هل أدى النص على ظاهره؟ ال

أيش؟ إىل معىن آخر ... املعىن القريب املفهوم، فهذا الذي أول النص نقل النص من ظاهره إىل معىن
حابة وطريقة التابعني أم أجروا هذه النصوص على ظاهرها ومل طريقة الص: بعيد، فاملؤلف هنا يقول

  .يتعرضوا هلا بالتأويل كما صنع املتأخرون نعم
  مراد شيخ اإلسالم من جواب الفتوى احلموية

__________  
  .٧٥:  سورة ص آية -) ١(
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ٢(
  .١٤:  سورة القمر آية -) ٣(

)١/٥٤٠(  

  

قُلْت :علْيو لَفاَلس بذْهقَلُوا من يناَلَّذ ةمضِ اَلْأَئعب أَلْفَاظ كْرابِ ذوذَا اَلْجه نم ضرلُ أَنَّ اَلْغائلَمِ اَلس
جميعِ ما نقُولُه في هذَا في هذَا اَلْبابِ، ولَيس كُلُّ من ذَكَرنا شيئًا من قَوله من اَلْمتكَلِّمني وغَيرِهم يقُولُ بِ

بِه كَلَّمت نكُلِّ م نلُ مقْبي قالْح نلَكرِهِ؛ وغَيي ؛ واَلَّذ ،هنورِ عهشاَلْم هي كَلَامقُولُ فلٍ يبج ناذُ بعكَانَ م
نِهني سف داوو دأَب اهور) : نكُلِّ م نم قلُوا الْحقْبااَء بِها ؛ جرإِنْ كَانَ كَافا-وقَالَ فَاجِر وا -أَوذَراحو 
أَو كَلَاما هذَا ) إِنَّ علَى اَلْحق نورا: كَيف نعلَم أَنَّ اَلْكَافر يقُولُ كَلمةَ الْحق؟ قَالَ: زيغةَ اَلْحكيمِ، قَالُوا

اهنعم.  



  ــــــــــــ
وليعلم السائل أن الغرض من هذا : قلت: (اجلويين، مث قال الشيخ أي شيخ اإلسالمنعم انتهى كالم 

وليعلم السائل أن : (الذي هو هذه الرسالة اليت بني أيدينا؛ ألا يف األصل جواب لسائل، يقول) اجلواب
ذكر ألفاظ بعض األئمة الذين نقلوا مذهب (؛ أي جواب الفتوى احلموية )الغرض من هذا اجلواب

مبعىن ليس املقصود هنا حصر مجيع أقوال األئمة، هذا يتعذر يف كتابة جواب ) سلف يف هذا البابال
  .لسائل
) وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من املتكلمني وغريهم يقول جبميع ما نقوله يف هذا وغريه: (يقول

عم كما نقل أيب نعم وهذا أمر مهم، وهو أن الشيخ نقل فيمن نقل عنهم نقل عن بعض املتكلمني ن
احلسن األشعري، وكما نقل عن أيب املعايل اجلويين، وعن أيب بكر بن فورك، وعن البيهقي وغريهم، 
فهؤالء ال يقولون بكل ما يقوله أهل السنة، وال يذهبون إىل كل ما يذهب إليه أهل السنة، فعندهم 

  .خمالفات يف أمور أخرى

)١/٥٤١(  

  

وهذا هو املنهج الصحيح، هذا هو املنهج ) بل من كل من تكلم بهولكن احلق يق: (ولكن الشيخ يقول
أن احلق يقبل ممن جاء به حىت وإن كنت ال أتفق معه يف كل ما يقوله أو : العلمي الذي درج عليه األئمة

  يف كل
 أن يقبل احلق - رضي اهللا عنه - أمر أبا هريرة - صلى اهللا عليه وسلم -يقدح فيه، فإذا كان النيب .ما 
وهلذا ملا وافق مثال الباقالين واجلويين أهلَ ! ن الشيطان نعم من الشيطان؛ فكيف ال يقبل احلق من غريه؟م

  .السنة يف إثبات بعض نصوص الصفات
أو ترك التأويل باملعىن املوجود عند املتكلمني؛ استشهد ذا املؤلف استشهد بكالمهم واحتج بكالمهم 

 املنهج احلق، وهذا خالف ما عليه بعض اإلخوة -كما أسلفت-وهذا هو . ألن كالمهم هنا أيش؟ حق
 يف هذا الوقت، إذا أخطأ شخص أهدر مجيع حسناته، إذا أخطأ يف مسألة فكأن -عفا اهللا عنها وعنهم-

هذا الرجل ال يتكلم بصواب ألبتة، فكل ما يقوله باطل، حىت أحيانا يقول قوال ظاهره ومفهومه ومنطوقه 
هذا الرجل ليلتمس معىن بعيد جدا هلذا الكالم ليلويه ويدلل أن الرجل ما أراد هو احلق؛ لكن يذهب 

احلق، يا أخي ال يضر أن نقبل احلق من هذا الشخص وإن كنا ال نوافقه مثال يف هذه املسألة أو يف تلك 
  .أو يف هذا الرأي أو يف هذا املذهب

تدل؛ إمنا احتج بكالم هؤالء املتكلمني؛ الحظ عندنا شيخ اإلسالم استدل بكالم أو احتج؛ ال أقول اس
بكالم اجلويين وقد سود شيخ اإلسالم كتبه يف الرد على اجلويين؛ يف كتابه اإلرشاد وغريه، لكن احلق 



يقبل ممن جاء به، رد على أيب بكر بن فورك، واستشهد بقوله، ورمبا رد على بعض املتصوفة لكنه 
افق احلق فما املانع أن أستشهد به خاصة إذا كان يف جمال الرد استشهد بأقواهلم هنا، فإذا كان قوهلم يو

على من؟ على اخلصوم، وسبق أن ذكرت لكم أن هذا املنهج هو من أقوى املناهج يف الرد على 
  .املخالف

)١/٥٤٢(  

  

ورمبا رد على بعض املتصوفة، لكنه استشهد بأقواهلم هنا، فإذا كان قوهلم يوافق احلق؛ فما املانع أن 
  .تشهد به؟ خاصة إذا كان يف جمال الرد على من؟ على اخلصومنس

وسبق أن ذكرت لكم أن هذا املنهج هو من أقوى املناهج يف الرد على املخالف؛ أنك حتتج عليه، 
وتستشهد عليه بقول من يعظمه، بقول من يقلده فال يبقى له أدىن عذر، وهذا ما سلكه الشيخ هنا، ويف 

  .األخرىغري هذا املوضع يف كتبه 
  

 يقول يف كالمه - رضي اهللا عنه -ولكن احلق يقبل من كل من تكلم به، كان معاذ بن جبل : مث يقول
حىت لو كان " اقبل احلق من كل من جاء به، وإن كان كافرا: "املشهور عنه الذي رواه أبو داود يف سننه

  .اله حاهلم أبغض ال العربة حب. املتكلم باحلق كافرا يقبل؛ ألن العربة أيش؟ مبا يقول 
إذا جئت أناقش مظهر الشخص، وحكم هذا الشخص نعم أنظر إىل أقواله األخرى، لكن إذا تكلم 

باحلق فأقبل عليه أو قال فاجرا واحذروا زيغة احلكيم؛ قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة احلق؟ قال 
  .إن على احلق نورا أو كالما هذا معناه الشيخ اختصره

أن يزيد بن عمرية وكان من أصحاب معاذ بن جبل : ند أيب داود عن أيب إدريس اخلوالين قالوإمنا هو ع
اهللا حكم قسط، هلك :  حني جيلس إال قال-يعين معاذ-كان ال جيلس جملسا للذكر : أخربه، قال

 يأخذه إن من ورائكم فتنا يكثر فيها املال، ويفتح فيها القرآن؛ حىت: املرتابون، فقال معاذ بن جبل يوما
 قلما أن -مالحظ اآلن واقع اليوم-املؤمن واملنافق، والرجل واملرأة، والصغري والكبري، والعبد واحلر 

  :فيوشك قائل أن يقول: جتده ال يقع، مث يقول
ما للناس ال يتبعوين وقد قرأت القرآن ما هم مبتبعي حىت أبتدع هلم غريه، فإياكم وما ابتدع، فإن ما 

روا زيغة احلكيم؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضاللة على لسان احلكيم، وقد ابتدع ضاللة، واحذ
  .يقول املنافق كلمة احلق

)١/٥٤٣(  

  



 أن احلكيم قد يقول كلمة الضاللة، وأن املنافق قد يقول كلمة -رمحك اهللا-ما يدريين : قلت ملعاذ: قال
هلا ما هذه، وال يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله بلى اجتنب من كالم احلكيم املشتهرات اليت يقال : احلق؟ قال

  .أن يراجع وتلقى احلق إذا مسعته أي اقبل احلق إذا مسعته فإن على احلق نورا نعم
  إثبات الصفات اخلربية واستوائه سبحانه وعلوه بالدليل والرد على الشبه

لص إىل القلب ما يربد فأما تقرير ذلك بالدليل، وإماطة ما يعرض من الشبه، وحتقيق األمر على وجه خي
به من اليقني ويقف على مواقف آراء العباد يف هذه املهامة، فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئًا 

 يف ذلك ما - إن شاء اهللا -من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من جيالسنا، ورمبا أكتب 
  .حيصل املقصود به

  ــــــــــــ
 عز وجل -رير هذه املسألة، مسألة الصفات اخلربية ومسألة إثبات علو اهللا نعم، يقول تقرير ذلك أي تق

  .تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه.  على خلقه نعم-
معلوم أن هلؤالء املخالفني شبها، وما صرفهم عن هذا احلق إال الشبه اليت علقت اهلانة فإماطة ما يعرض 

وحتقيق األمر على وجه خيلص إىل القلب ما : األدلة الواضحة يقولمن هذه الشبه، وتقرير هذا األمر ب
يربد به من اليقني، ويقف على مواقف آراء العباد ذه املهامه أي املفازة البعيدة، فما تتسع له هذه 

  .أن جمال ذلك الكتب املطوالت، وهذه فتوى عبارة عن إجابة لسائل: الفتوى مبعىن
قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض ما جيالسنا، ورمبا أكتب إن شاء وقد كتبت شيئا من ذلك : يقول

اهللا يف ذلك ما حيصل املقصود به، وقد كتب رمحه اهللا فوىف وأحسن كتب كتابه درء تناقض العقل 
والنقل، وككتابه منهاج السنة، وككتابه نقض التأسيس، وككتابه جواب االعتراضات املصرية عن 

إن هذا الكتاب ال يزال مفقودا، وكتب غري ذلك يف تقرير هذه : سابقاالفتوى احلموية، وقلت لكم 
  .املسائل بشيء من البسط، وعرض األدلة وعرض شبه اخلصوم واإلجابة عنها، نعم

)١/٥٤٤(  

  

  مجاع األمر يف باب األمساء والصفات أن الكتاب والسنة حيصل منهما كمال اهلدى والنور ملن قصد احلق
أن الكتاب والسنة حيصل منهما كمال اهلدى والنور ملن تدبر كتاب اهللا وسنة : وجِماع األمر يف ذلك

 وقصد اتباع احلق، وأعرض عن حتريف الكلم عن مواضعه، واإلحلاد يف - صلى اهللا عليه وسلم -نبيه 
  .أمساء اهللا وآياته

  ــــــــــــ
ا الباب ويف غريه يف باب األمساء لكن هناك قاعدة مجاع األمر يف هذا، يف هذ: وهذه قاعدة عامة يقول



والصفات، ويف غريه من أبواب االعتقاد، بل ويف غريه من أبواب الشرع، مجاع األمر أن الكتاب 
 عز -والسنة حيصل منهما كمال اهلدى والنور، مبعىن من أراد الكمال من أراد الشرع كما أراد اهللا 

 اهلدى ملن تدبر كتاب اهللا وسنة نبيه، وقصد اتباع  فيلتزم ذين األصلني؟ ففيهما النور وفيهما-وجل 
  .احلق، وأعرض عن حتريف الكلم عن مواضعه، واإلحلاد يف أمسائه وآياته

الكتاب والسنة اجلميع يقرأه، حىت هؤالء املخالفون يقرءون نصوص الكتاب والسنة، فلماذا مل يكن 
وى أحيانا حيول بني اإلنسان وبني احلق وبني الكتاب هلم نورا كما كان لغريهم؟ هه، ال هناك اهلوى، اهل

ملن تدبر كتاب اهللا وسنة نبيه : نور احلق الصادر من هذا املصدر األصلي، وهلذا اشترط الشيخ هنا قال
وقصد اتباع احلق بعيدا عن اهلوى، بعيدا عن األغراض الشخصية، وأعرض عن حتريف الكلم عن 

  .مواضعه، واإلحلاد يف أمسائه اهللا وأمره
  وإال فكل يدعي وصال بليلى.............................. 

)١/٥٤٥(  

  

كل يزعم أنه يأخذ من هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب مل ينتفع به حقيقة إال من أخذه بتجرد عن اهلوى، 
 حتى فَلَا وربك لَا يؤمنونَ { - عز وجل -وتسليم لنصوص الوحيني؛ التسليم التام على حد قول اهللا 

  ) .١(} ) ٦٥(يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما 
  من أخذ نصوص الكتاب والسنة على أا زيادة يف االحتجاج وليس أصال باالحتجاج

ا زيادة يف االحتجاج، وليس أصال باالحتجاج، هل هل من أخذ نصوص الكتاب ونصوص السنة على أ
  هذا فعال حكم الكتاب والسنة؟

األصل عنده العقل، األصل عنده هذه املقاييس اليت وضعوها فيعرضون نصوص الكتاب : ال، وهلذا
والسنة على هذه املقاييس، ما وافقها قبلوه وما خالفها رده، فهؤالء يف واقع األمر مل ينظروا بالكتاب 
والسنة النظر الشرعي الذي أراد اهللا عز وجل؛ إذ لو نظروا فيهما كما أراد اهللا النتفعوا ولسلموا من 

  .نعم. الضالل واالحنراف
  نصوص الكتاب والسنة ال يناقض بعضها بعضا يف مسألة االستواء واملعية

  معىن املعية والرد على شبهة؛ أن أهل السنة يصرفون اللفظ عن ظاهره بالتأويل
__________  
  .٦٥:  سورة النساء آية -) ١(

)١/٥٤٦(  

  



ما يف الكتاب : وال حيسب احلاسب أنَّ شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا ألبتة؛ مثل أن يقول القائل
 -وقوله ) ١(} وهو معكُم أَين ما كُنتم { والسنة من أن اهللا فوق العرش خيالفه يف الظاهر من قوله تعاىل 

 إذ قام أحدكم إىل الصالة فإنّ اهللا قبل وجهه وحنو ذلك فإن هذا غلط، وذلك - عليه وسلم صلى اهللا
الَّذي خلَق السماوات { : أن اهللا معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة؛ كما مجع اهللا بينهما يف قوله تعاىل

شِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالْأَرو نزِلُ منا يما وهنم جرخا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمع
 ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو متا كُنم نأَي كُمعم وها ويهف جرعا يماِء وم٢(} ) ٤(الس. (  
 يف - صلى اهللا عليه وسلم -نيب فأخرب أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا؛ كما قال ال

  .واهللا فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه : حديث األوعال
يف اللغة إذا أُطلقت فليس ظاهرها يف اللغة إال املقارنة املطلقة من غري وجوب " مع"وذلك أن كلمة 

:  ذلك املعىن، فإنه يقالمماسة أو حماذاة عن ميني ومشال، فإذا قُيدت مبعىن من املعاين دلت على املقارنة يف
هذا املتاع معي امعته لك، وإن كان فوق رأسك؛ : ما زلنا نسري والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال
  .فاهللا مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة

  
__________  

  .٤:  سورة احلديد آية -) ١(
  .٤:  سورة احلديد آية -) ٢(

)١/٥٤٧(  

  

 ذكر هذه النصوص الكثرية الدالة على إثبات صفة -رمحه اهللا-وهي أن املؤلف نعم، هنا مسألة مهمة، 
 و أن اهللا عال على اخللق، له العلو املطلق، لكن هناك نصوص تدل على أن اهللا - عز وجل -العلو هللا 

وهو معكُم  { - عز وجل -مع خلقه، وهذه النصوص جاءت يف الكتاب والسنة من الكتاب قول اهللا 
ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم ولَا خمسة إِلَّا هو سادسهم { : وقوله سبحانه) ١(} ين ما كُنتم أَ
  .اآلية) ٢(} 

 إذ قام أحدكم إىل الصالة فإنّ اهللا قبل وجهه وهذا احلديث يف - صلى اهللا عليه وسلم -، وقول النيب 
  فهل هناك تعارض أو تناقض بني نصوص العلو وبني نصوص املعية؟الصحيحني، 

وال حيسب احلاسب أن شيئا من ذلك أي من نصوص العلو يناقض بعضه : ال، وهلذا قال املؤلف: اجلواب
ما يف الكتاب والسنة من أن اهللا فوق العرش خيالفه يف الظاهر قوله : بعضا ألبتة؛ مثل أن يقول القائل

  .إذ قام أحدكم إىل الصالة وحنو ذلك فإن هذا غلط: وقوله) ٣(}  معكُم أَين ما كُنتم وهو{ : تعاىل



طيب إذن، ما معىن هذه املعية؟ ألجل أن ال يكون هناك تعارض، وقبل أن أذكر كالم املؤلف يف مسألة 
 عليهم بنصوص املعية، املعية، املتكلمون اعترضوا على أهل السنة يف اإلنكار عليهم يف التأويل، اعترضوا

إذا أنكرمت تأويلنا لنصوص العلو، يف علو القدر والقهر أوردنا عليكم أو : وممن اعترض أبو املعايل قال
  .اهللا معنا أي بعلمه: أنكرنا عليكم تأويل املعية مبعية العلم، فإذا جاز لكم أن تؤولوا املعية بالعلم، تقولون

بقدرته بقوته، واضح وجه االعتراض واضح، وهلذا الشيخ أورد أيضا اهللا مستو على عرشه : حنن نقول
  .هنا الرد عليهم، لكن من غري أن يورد الشبهة

  
__________  

  .٤:  سورة احلديد آية -) ١(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٢(
  .٤:  سورة احلديد آية -) ٣(

)١/٥٤٨(  

  

إن قولنا اهللا معنا أي بعلمه، أن هذا تأويل : كمفاجلواب أن ليس يف تفسري املعية بالعلم تأويل، من قال ل
صرف للفظ من املعىن الراجح إىل املعىن املرجوح، فالقرآن نزل بلغة من؟ بلغة العرب، نرجع إىل كالم 

  .ماذا يريدون؟ العرب إذا أطلقوا املعية أرادوا مطلق املصاحبة مطلق املصاحبة: العرب إذا أطلقوا املعية
 { - عز وجل -خالطة واملماسة هذا كالم العرب، والدليل على ذلك قول اهللا وال يلزم من ذلك امل
إن مع هنا تقتضي املخالطة واملماسة، وأوضح من : هل يقول قائل) ١(} ) ١٩٣(وتوفَّنا مع الْأَبرارِ 
 من -هللا عليه وسلم  صلى ا-النيب ) ٢(} وبنات خالَاتك اللَّاتي هاجرنَ معك { : ذلك قوله سبحانه

أبو بكر وعامر بن فهرية، بنات خاله ما هاجرن إمنا حلقنه أو : صحبه وخالطه يف اهلجرة اثنان فقط
؛ وقول ) ٣(} هاجرنَ معك $# ٩"Lوبنات خالَاتك سة { - عز وجل -سبقنه، ومع ذلك قال اهللا 

  ) .٤(} لَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ محمد رسولُ اللَّه وا{ : اهللا سبحانه وتعاىل
أم فقط الذين خالطوه أم كل مؤمن اتبعه يدخل يف هذه اآلية؟ كل مؤمن، وهذا : هل معىن هذا

أن قائل : لو قال) ٥(} يوم لَا يخزِي اللَّه النبِي والَّذين َآمنوا معه  { - عز وجل -باإلمجاع، وقول اهللا 
  .املعية تقتضي فقط املخالطة واملماسة ألخرج ما عدا الصحابة من هذه اآلية وهذا مل يقله أحد

ما زلنا نسري والقمر معنا، هل : أما يف لغة العرب فحدث وال حرج، العرب اشتهر عنهم أم يقولون
فالن : ل القائلإن القمر خمالط، مماس هلم وهو يف السماء وهم يف األرض، ويقو: يقول قائل أو عاقل

  .زوجته معه، ورمبا يكون هو يف الصني وهي يف أقصى األرض



__________  
  .١٩٣:  سورة آل عمران آية -) ١(
  .٥٠:  سورة األحزاب آية -) ٢(
  .٥٠:  سورة األحزاب آية -) ٣(
  .٢٩:  سورة الفتح آية -) ٤(
  .٨:  سورة التحرمي آية -) ٥(

)١/٥٤٩(  

  

  .كأسي معي هنا خمالط: ملصاحبة وال يلزم منها املخالطة، ويقول القائلفمعىن املعية هنا مطلق ا
فالن ماله : فالذي حيدد املعىن ما هو؟ ما الذي حيدد املعىن؟ السياق؛ ينظر إىل سياق الكالم؛ وهلذا يقال

ن فال: معه وماله أرقام فقط اليت معه، أما حقيقة املال فهي عقار، مزارع، أرصدة يف البنوك، ويقولون
ماله معه، ومع ذلك ليس مبخالط ملاله وال مماس ملاله، بل األمري يرسل إىل اجلند وهم يف أرض املعركة 

  .وبينهم آالف األميال
أنا معكم فاثبتوا، معكم مباذا؟ معكم بالتأييد، معكم باإلعانة معكم؛ فلم يلزم من هذا الكالم : ويقول

عية مبعية العلم ليس فيه تأويل كما يزعم هؤالء، ليس فيه املخالطة واملماسة إذن ننتهي إىل أن تفسري امل
  .صرف للفظ عن ظاهره

اقرأ أول اآلية وآخر اآلية، وهذا تفسريها؛ ألن : وهلذا ملا سئل اإلمام أمحد عن هذه اآلية قال للسائل
ما يكُونُ { ) ١(}  وما في الْأَرضِ أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات{ : اآلية افتتحت مباذا؟ بالعلم

 ى ثَلَاثَةوجن ن{ : إىل أن قال) ٢(} م يملٍء عيبِكُلِّ ش اقرأ : كذلك اإلمام مالك قال) ٣(} ) ٧(إِنَّ اللَّه
  .أول اآلية وآخر اآلية
، وليس معية الذات؛ أمجع السلف على أن املعية يف هذه اآلية وبغريها معية العلم: وهلذا قال ابن كثري

  .وبناء على ذلك؛ فليس هناك صرف اللفظ عن ظاهره
نعم، وليس هناك تعارض بني نصوص املعية ونصوص العلو، يقول وذلك أن اهللا معنا حقيقة وهو فوق 
العرش حقيقة، نعم فوق العرش، عال حقيقة ومعنا حقيقة، وحقيقة هذه املعية هل يلزم منها املخالطة 

  ملعيةواملماسة؟ ال ا
  

__________  
  .٧:  سورة اادلة آية -) ١(



  .٧:  سورة اادلة آية -) ٢(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٣(

)١/٥٥٠(  

  

الَّذي خلَق السماوات { : هي معية أيش؟ معية العلم؛ كما مجع اهللا بينهما يف قوله تعاىل.. احلقيقية هنا
  .أثبت االستواء العلو على العرش) ١(} م استوى علَى الْعرشِ والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُ

يعلَم ما يلج في الْأَرضِ وما يخرج منها وما ينزِلُ من السماِء وما يعرج فيها وهو معكُم أَين ما { : مث قال
ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مت؛ فأخرب أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، ) ٢(} ) ٤ (كُن

 يف حديث األوعال واهللا فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه ؛ - صلى اهللا عليه وسلم -كما قال النيب 
  .ليثبت أن املعية هنا معية علم ال معية خمالطة

أنتم أولتم ما يف تأويل ألن ما نرجع : ين قالواالشيخ أراد أن يرد على هؤالء الذ" مع " وذلك أن كلمة 
يف اللغة إذا أطلقت وليس بظاهرها يف اللغة " مع " ألن كلمة : ماذا أرادوا ا؟ نقول: إىل كالم العرب

  .مطلق املصاحبة: إال املقارن املطلقة من غري وجوه مماسة أو حماذاة هن ميني ومشال يعين
ملراد ا أيش؟ مطلق املصاحبة، فإذا قيدت مبعىن من املعاين دلت على إذا أطلقت يف لغة العرب فا" مع " 

هذا : ما زلنا أو يقال ما زلنا ونسري والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال: املقارنة يف ذلك املعىن؛ فإنه يقول
 املتاع معي امعته لك، وإن كان فوق رأسك، فاهللا مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، فليس يف

  .نعم. هذا تأويل
  املعية ختتلف أحكامها حبسب املوارد

  أمثلة على أن املعية ختتلف أحكامها حبسب املوارد
__________  

  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٤:  سورة احلديد آية -) ٢(

)١/٥٥١(  

  

في الْأَرضِ وما يخرج منها يعلَم ما يلج { : مث هذه املعية ختتلف أحكامها حبسب املوارد، فلما قال تعاىل
 متا كُنم نأَي كُمعم وها ويهف جرعا يماِء ومالس نزِلُ منا يمدل ظاهر اخلطاب على أن حكم ) ١(} و

إنه : هذه املعية ومقتضاها أنه مطَّلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عامل بكم، وهذا معىن قول السلف



  .بعلمه، وهذا ظاهر اخلطاب وحقيقتهمعهم 
  .نعم. نعم، ليس هناك من تأويل هذا هو ظاهر النص ظاهر اخلطاب

  ــــــــــــ
} هو معهم أَين ما كَانوا { : إىل قوله) ٢(} ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم { : وكذلك يف قوله

كان هذا ) ٤(} لَا تحزنْ إِن اللَّه معنا { :  لصاحبه يف الغار-ى اهللا عليه وسلم  صل-وملا قال النيب ) ٣(
  .أيضا حقا على ظاهره، ودلت احلال على أن حكم املعية هنا مع االطالع النصر والتأييد

  :نعم، وذلك أن املعية تنقسم إىل قسمني
  

إِلَّا هو { ) ٥(} وهو معكُم أَين ما كُنتم { : دمعية عامة، وهي اليت دلت عليها آية اادلة وآية احلدي
هذه املعية العامة ومقتضاها ) ٧(} ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هو رابِعهم { ) ٦(} معهم أَين ما كَانوا 
  .واضح. االطالع، اإلحاطة
__________  

  .٤:  سورة احلديد آية -) ١(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٢(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٣(
  .٤٠:  سورة التوبة آية -) ٤(
  .٤:  سورة احلديد آية -) ٥(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٦(
  .٧:  سورة اادلة آية -) ٧(

)١/٥٥٢(  

  

نصر، التأييد يكون مقتضاها ال: هناك املعية اخلاصة، وهي اليت تكون لبعض الناس، وتكون بالنصر يعين
إِننِي معكُما أَسمع { : وقوله أيضا ملوسى وهارون) ١(} لَا تحزنْ إِن اللَّه معنا { : ومن هذا قوله سبحانه

  ) .٢(} ) ٤٦(وأَرى 
مؤيد وناصر . . فهؤالء هلم معية خاصة إضافة إىل املعية العامة، فاهللا حميط ومطلع عليهم، وأيضا أيش؟

إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ { : ملعية، وكاملثال الذي سيورده املؤلف أيضاهلم ذه ا
  .نعم. مع هؤالء خاصة إضافة إىل معيته العامة) ٣(} ) ١٢٨(

  أمثلة أخرى على أن املعية ختتلف أحكامها حبسب املوارد



وكذلك قوله ملوسى ) ٤(} ) ١٢٨(ين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ إِنَّ اللَّه مع الَّذ{ : وكذلك قوله
هنا املعية على ظاهرها، وحكمها يف هذا املوطن ) ٥(} ) ٤٦(إِننِي معكُما أَسمع وأَرى { : وهارون

  .النصر والتأييد
ال ختف أنا معك، أو : لوقد يدخل على صيب من خييفه، فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقو

ينبهه على املعية املوجبة حبكم احلال دفع املكروه؛ ففرق بني معىن املعية وبني . أنا حاضر وحنو ذلك
  .مقتضاها، ورمبا صار مقتضاها من معناها، فتختلف باختالف املواضع

  ــــــــــــ
الكالم هو الذي حيدد هل هي إذن الذي حيدد مقتضى املعية، نعم، ما هو؟ السياق، مورد الكالم سياق 

معية عامة معية خاصة معية خمالطة معية علم نعم معية اطالع معية نصر الذي حيدد ذلك هو سياق 
  .الكالم لكن مع جمردة تدل على مطلق املصاحبة نعم

  لفظ املعية من األلفاظ املتواطئة
__________  

  .٤٠:  سورة التوبة آية -) ١(
  .٤٦:  سورة طه آية -) ٢(
  .١٢٨:  سورة النحل آية -) ٣(
  .١٢٨:  سورة النحل آية -) ٤(
  .٤٦:  سورة طه آية -) ٥(

)١/٥٥٣(  

  

لفظ املعية قد استعمل يف الكتاب والسنة يف مواضع، يقتضي يف كل موضع أمورا ال يقتضيها يف املوضع 
اردها، وامتاز كل اآلخر، فإما أن ختتلف داللتها حبسب املواضع، أو تدل على قدر مشترك بني مجيع مو

قد : ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب خمتلطة باخللق؛ حىت يقال: موضع خباصية فعلى التقديرين
  .صرفت عن ظاهرها

  ــــــــــــ
نعم، لفظ املعية كما سيذكر املؤلف من األلفاظ املتواطئة، تستعمل يف الكتاب والسنة يف مواضع متعددة 

  ".مع"اللفظ الذي وردت فيه، كلمة لكن الذي حيدد معناها سياق هذا 
 يف هذه النصوص ال تقتضي - عز وجل -وعلى كل حال وبكل التقادير، فإن املعية املنسوبة هللا : يقول

أنتم صرفتم : إن اهللا معنا بعلمه، ال يقول قائل: أيش؟ املخالطة وال املماسة؛ وبناء على ذلك إذا قيل



  .نعم. و مقتضاه، وهذا هو معناه احلقيقياللفظ عن ظاهره بل هذا هو ظاهره، وهذا ه
  نظري املعية من بعض الوجوه مسألة الربوبية والعبودية

{ : ونظريها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإما وإن اشتركتا يف أصل الربوبية والتعبيد فلما قال
 نيالَمالْع با بِرن١٢١(قَالُوا َآم ( َونارهى ووسم بر)كانت ربوبية موسى وهارون هلا ) ١(} ) ١٢٢

فقد ربه : اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه اهللا من الكمال أكثر مما أعطى غريه
  .ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غريه

سبحانَ الَّذي أَسرى { : وقوله) ٢(} ) ٦(عينا يشرب بِها عباد اللَّه يفَجرونها تفْجِريا { : وكذلك قوله
  ) .٣(} بِعبده لَيلًا 

__________  
  .١٢٢-١٢١:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٦:  سورة اإلنسان آية -) ٢(
  .١:  سورة اإلسراء آية -) ٣(

)١/٥٥٤(  

  

في السماوات والْأَرضِ إِلَّا َآتي إِنْ كُلُّ من { : فإن العبد تارة يعين به املعبد فيعم اخللق؛ كما يف قوله
وتارة يعىن به العابد فيخص، مث خيتلفون فمن كان أعبد علما وحاال، كانت ) ١(} ) ٩٣(الرحمنِ عبدا 

  .عبوديته أكمل، فكانت اإلضافة يف حقه أكمل، مع أا حقيقة يف مجيع املواضع
  ــــــــــــ

 املعية من بعض الوجوه مسألة الربوبية والعبودية، فهي تنقسم إىل ربوبية نظري: ونظريها أي: نعم، يقول
بِرب الْعالَمني { : عامة وربوبية خاصة، وعبودية عامة وعبودية خاصة، فالربوبية العامة؛ كقوله سبحانه

ام  هو الذي رب هذا اخللق، ق- عز وجل -فرب العاملني هذه ربوبية عامة، كون اهللا ) ٢(} ) ١٢١(
  ) .٣(} ) ١٢٢(رب موسى وهارونَ { : على هؤالء اخللق وقوله سبحانه

كانت :  وهلذا قال- عز وجل -هذه ربوبية خاصة، ال يشاركهما فيها سائر اخللق إال من استثناه اهللا 
ربوبية موسى وهارون هلا اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه اهللا من الكمال، 
وهذا موسى وهارون أكثر مما أعطى غريه، فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غريه؛ فعلم أن 

  .الربوبية املنسوبة ملوسى وهارون أخص من الربوبية املنسوبة جلميع اخللق من املعية
اخللق هناك عبودية عامة، وهي عبودية القهر وامللك، وهذه شاملة جلميع اخللق؛ فكل : وكذلك العبودية

إِنْ كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا َآتي { : حتت أيش؟ قهر اهللا، وحتت ملك اهللا، وهلذا قال سبحانه



 حتت ملكه حتت قهره حتت سلطانه، لكن هناك - عز وجل -الكل عبد هللا ) ٤(} ) ٩٣(الرحمنِ عبدا 
  . الطاعةعبودية خاصة امتاز ا بعض اخللق؛ وهي عبودية

__________  
  .٩٣:  سورة مرمي آية -) ١(
  .١٢١:  سورة األعراف آية -) ٢(
  .١٢٢:  سورة األعراف آية -) ٣(
  .٩٣:  سورة مرمي آية -) ٤(

)١/٥٥٥(  

  

عينا يشرب بِها { : عبودية االمتثال، ختتلف عن العبودية األخرى املنسوبة لسائر اخللق كقوله سبحانه
إِنْ كُلُّ من في { : هؤالء نسبة العبودية هلم ختتلف عن العبودية اليت جاءت يف قوله) ١(} ه عباد اللَّ

اتاومالس  
الْحمد للَّه الَّذي { وهذه أعلى ) ٣(} سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده { : وقوله سبحانه) ٢(} والْأَرضِ 

ابتالْك هدبلَى علَ عز{ ) ٤( } أَن هدبلَى عقَانَ علَ الْفُرزي نالَّذ كاربا { ) ٥(} تنادبع اذْكُر٦(} و. (  
: قاله يف األنبياء؛ فهذه العبودية تسمى عبودية خاصة، مثل قضية املعية، معية عامة ومعية خاصة يقول

إضافتها إىل اهللا : قه أكمل أيفمن كان أعبد علما وحاال، كانت عبوديته أكمل، فكانت اإلضافة يف ح
اخللق كلهم عبيد هللا حقيقة وال جماز؟ هه حقيقة، :  مع أا حقيقة يف مجيع املواضع يعين- عز وجل -

 عبد هللا حقيقة ال يقول قائل أا هنا حقيقة وهنا ليست حبقيقة هلا - صلى اهللا عليه وسلم -والرسول 
  .نعم. معىن آخر

ة واالستواء والوجه واليدين هل هي من قبيل األمساء املتواطئة، أو من قبل املعية والربوبية والعبودي
  املشتركة يف اللفظ

ومثل هذه األلفاظ يسميها بعض الناس مشككة، لتشكيك املستمع فيها، هل هي من قبيل األمساء 
املتواطئة؛ املتواطئة، أو من قبل املشتركة يف اللفظ فقط، واحملققون يعلمون أا ليست خارجة عن جنس 

إذْ واضع اللغة إمنا وضع بإزاء القدر املشترك، وإن كانت نوعا خمتصا من املتواطئة فال بأس بتخصيصها 
  .بلفظ

  ــــــــــــ
__________  

  .٦:  سورة اإلنسان آية -) ١(



  .٩٣:  سورة مرمي آية -) ٢(
  .١:  سورة اإلسراء آية -) ٣(
  .١:  سورة الكهف آية -) ٤(
  .١: الفرقان آية  سورة -) ٥(
  .٤٥:  سورة ص آية -) ٦(

)١/٥٥٦(  

  

يعين لفظ املعية، ولفظ العبودية، ولفظ الربوبية، ولفظ السمع، لفظ الوجه، نعم، لفظ االستواء لفظ 
اليدين؛ هذه األلفاظ يسميها أهل املنطق ألفاظ مشككة، واأللفاظ املشككة عبارة عن اللفظ الذي يدل 

:  واحد ختتلف فيما بينها إما بشدة أو ضعف أو تقدم أو تأخر أو ميكن أن نقولعلى أشياء باعتبار معىن
  .هو اللفظ الدال على معىن يوجد بأفراده بنسب خمتلفة

اللفظ الدال على معىن يوجد يف أفراده بنسب خمتلفة، عندنا نور لفظ مشكل نعم، لو نزلنا كلمة نور 
تلف بنسب حبسب ما أضيف له، فعندنا نور الشمس، على أفراد هذا النور؛ لوجدنا أن هذا النور خي

  اجلميع اشترك يف أيش؟. ونور القمر ونور املصباح ونور الشمعة نعم، ونور املؤمن
إن نور الشمس مثل نور الشمعة، ال، هذه العبارات تسمى يف لغة : يف كلمة نور، لكن هل يقول قائل

هل هي من قبيل :  يعين دائرة أو يف دائرة الشكاملناطقة مشككة، ملاذا مسوها مشككة؟ ألم اختلفوا
  املتواطئ؟ أم من قبيل املشترك اللفظي؟

: فما معىن املتواطئ؟ ما اتفق لفظه، ومعناه العام، املتواطئ ما اتفق لفظه ومعناه العام، واملشترك اللفظي
الف، تباين معناه مثل هو ما اتفق لفظه وتباين أو تباين معناه أو اختلف معناه، التباين أفضل من االخت

  املشترك اللفظي؛
عني ماذا يتبادر إىل ذهنك؟ عني اإلنسان، والعني اجلارية، : كلمة عني لو قلت لكم: العني تطلق يعين

  .وأحيانا يطلق على اجلاسوس عني
حضر عني األمري؛ إذن اللفظ واحد؛ عني ثالثة حروف نطقها واحد، لكن املعىن هل هو : وهلذا نقول
  .باين متاماسواء؟ مت
املشتري ملا أقول لكم املشتري كالم جمرد ماذا تفهمون؟ يعين االحتماالت اللي تدور يف : مثال آخر

الكوكب املسمى باملشتري أو يكون املبتاع هل بينهما أي توافق علما أما اشتركا : ذهنه إما أن يكون
  .يف لفظ واحد؟ فاتفقا يف اللفظ وتباينا يف املعىن

)١/٥٥٧(  



  

. ما هي االحتماالت اليت تدور يف أذهانكم؟ سهيل بن عمرو اسم رجل، النجم" سهيل : " و قلت لكمل
  هل بينهما توافق؟

ال، هذا يسمى مشترك لفظي طيب هل لفظ املعية والربوبية والعبودية كلفظ، وكذلك استواء : اجلواب
  هذه تسمى مشككة؟: كلفظ، ووجه كلفظ، وعني كلفظ الواردة يف القرآن

تسمى ألفاظا مشككة؛ ألا تشمل عدة معاين واحتماالت، لكن هل االشتراط فيها من قبيل املتواطئ أم 
  من قبيل املشترك اللفظي؟

نعم، أنتم معي وإال طيب، هل هي من قبيل املشترك اللفظي أو املتواطئ؟ هذه القاعدة لو سلم هلا 
هل هي من قبيل : ، لسلموا من املخالفة، هذه املسألةاملتكلمون قاطبة، املعطلة قاطبة ملا خالفوا أهل السنة

  املشترك اللفظي أم من قبيل املتواطئ؟
مشترك،كل هذه األلفاظ أنا ذكرت االستواء والوجه واليدين، عبد رب، من قبيل املتواطئ ! أجيبوا

طؤ مبعىن أن االشتراك فيها من قبيل التوا: اجلواب صحيح، وهذا هو القول الصحيح. باالتفاق، متواطئ
  االتفاق

يد اهللا : يف اللفظ واملعىن العام، لكنها ختتلف يف املعىن اخلاص حبسب اإلضافة، وسياق الكالم؛ فإذا قيل
  .خالص ختصصت مبعىن أبعدت املعىن العالق يف الذهن أنه يد املخلوق

  ) .١(} ثُم استوى علَى الْعرشِ  { - عز وجل -إذا قال اهللا 
__________  

  .٥٤:  سورة األعراف آية - )١(

)١/٥٥٨(  

  

نسب االستواء ملن؟ هللا، خالص انتهت كل معاين االستواء األخرى، وبقي االستواء اخلاص باهللا، وإذا 
انتهى معاين االستواء املنسوبة هللا وغري اهللا، وفهمنا أن االستواء هنا ) ١(} علَى الْجودي وقيلَ { : قال

لك هنا املعية، وكذلك هنا الربوبية، هي من قبيل املتواطئ املتفق يف اللفظ هو استواء املخلوق، كذ
ال، االشتراك هنا من قبيل املشترك : واملعىن العام واضح لكن املتكلمني أو املعطلة على وجه العموم قالوا

  .اللفظي، اللفظ صحيح واحد، لكن املعىن متباين متاما، وهذا قول باطل منقوض بالشرع والعقل
ومثل هذه األلفاظ يسميها بعض الناس مشككة، لتشكيك املستمع ا هل : هذا معىن قول املؤلف هناو

هي من قبيل األمساء املتواطئة؟ وعرفتم ما هو املتواطئ، معروف؟ وال ما هو معروف؟، طيب أو من قبيل 
: نس املتواطئة أياملشتركة يف اللفظ املشترك اللفظي فقط، واحملققون يعلمون أا ليست خارجة عن ج



 - عز وجل -من قبيل أيش؟ املتواطئ، إذا واضع اللغة إمنا وضع اللفظ بإزاء القدر املشترك، يعين اهللا 
ملا أنزل علينا هذا القرآن، وأنزله بلغة العرب، وأنزله ذه األلفاظ، أراد منا فهم املعىن أو أراد منا أن 

  نقرأ هذه األلفاظ وال نفقه منها أحد؟
، أراد أن نفهم، نتدبر هذا الكالم، ونفهم معناه، طيب كيف سنفهم معناه إال أن يكون هناك قدر أجيبوا

مشترك بني الشيء الذي نفهمه والشيء الذي ذكره، وهلذا ما جاء للعرب بألفاظ جديدة جاء إليهم 
 عندهم بلفظ السماء، السماء املوجودة عندهم، األرض األرض، الشجر الشجر، البحر البحر، الصالة

  .ما هي الدعاء فزاد عليهم 
لما خلَقْت بِيدي { فكذلك جاء بألفاظ األمساء والصفات جاء بنفس األلفاظ اليت يفهموا، ملا قال هلم 

  .خاطبهم بلسام، مبا يفهمون ويعرفون معىن اليد عنده) ٢(} 
__________  

  .٤٤:  سورة هود آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(

)١/٥٥٩(  

  

وهلذا صار عندهم قدر مشترك يفهمون به اللفظ، فلو مل يكن هذا القدر املشترك موجودا ألصبح هذا 
 صلى اهللا عليه -الكالم الذي أنزل عليهم كالما أعجميا ال يفقهون منه حرفا واحدا، ولقالوا للنيب 

 ال نفقه منه حرفا  أنت تطلب منا مستحيل، تطلب منا أن تدي ونسلم ذا القرآن وحنن-وسلم 
واحدا؛ وهلذا من دعي إىل اإلسالم ممن كانت لغته غري العربية ال بد أن نترجم له معين الشهادة بلغته؛ 

  ألجل يتشهد أن يقوهلا، وهو أيش؟ عامل ا، عامل مبعناها، عامل مبقتضاها
صا من املتواطئة؛ فال إذ واضع اللغة إمنا وضع اللفظ بإزاء القدر املشترك، وإن كانت نوعا خمت: يقول

أن املتواطئ أليس هو فيه معىن عام؟ ما الذي خيصصه؟ اللفظ، السياق إذا : بأس بتخصيصها بلفظ مبعىن
نسب العني هللا؟ خالص حتدد معىن العني مبعىن انتقلت من كوا متواطئة إىل كوا خالص واضحة، بينة، 

ىن الكالم السياق واإلضافة، السياق؛ سياق ليست مشككة، مشككة قبل اإلرادة، وهلذا الذي حيدد مع
  .نعم. الكالم وإضافة هذا اللفظ؛ فإذا أضيف اللفظ وجاء يف سياق فهم معىن هذا الكالم

  املعية تضاف إىل كل نوع من أنواع املخلوقات
ومن علم أن املعية تضاف إىل كل نوع من أنواع املخلوقات كإضافة الربوبية مثال، وأنَّ االستواء على 
الشيء ليس إال للعرش، وأن اهللا يوصف بالعلو والفوقية احلقيقية، وال يوصف بالسفول وال بالتحتية 

  .علم أن القرآن على ما هو عليه من غري حتريف: قط، ال حقيقة وال جمازا



  ــــــــــــ
إىل نعم، ومن علم أن املعية تضاف إىل كل نوع من أنواع املخلوقات تضاف إىل عموم اخللق، وتضاف 

 وأضيفت إىل موسى وهارون كإضافة الربوبية - صلى اهللا عليه وسلم -املؤمنني، وتضاف إىل النيب 
نسبة املعية والربوبية والعبودية فقط للتمثيل ولتقرير املعىن للمسألة األم اليت يناقشها رمحه . مثال، وأنَّ 

  .اهللا، وهي قضية األمساء والصفات اليت عطلها املعطلة

)١/٥٦٠(  

  

 - عز وجل -وأن االستواء على الشيء ليس إال على العرش، هذا االستواء املوصوف به اهللا : يقول
هل هو عام وإال خصه بالعرش؟ خصه بالعرش، فعلمنا أن هذا االستواء خاص، وأنه العلو واالرتفاع، 

لسفول وال نعم، والصعود على هذا العرش، وأن اهللا يوصف بالعلو والفوقية احلقيقية وال يوصف با
  .بالتحتية قط، ال حقيقة وال جمازا

ال ينسب له هذه الصفات بل يرته عنها سبحانه وتعاىل حقيقة وجمازا، علم أن القرآن على ما هو : يعين
أن داللة القرآن على ظاهره من غري أن يتعرض له بتأويل، ولسنا حباجة إىل : عليه من غري حتريف مبعىن

  .نعم.  الذي مسوه تأويالهذا التأويل أو هذا التحريف
  من توهم أن كون اهللا يف السماء معناه أن السماء حتيط به وحتويه

  فهو كاذب وضال
مث من توهم أن كون اهللا يف السماء مبعىن أن السماء حتيط به وحتويه، فهو كاذب إن نقله عن غريه، 

دا نقله عن أحد، ولو سئل سائر وضال إن اعتقده يف ربه، وما مسعنا أحدا يفهمه من اللفظ، وال رأينا أح
 إن اهللا يف السماء أن السماء - صلى اهللا عليه وسلم -املسلمني هل تفهمون من قول اهللا تعاىل ورسوله 

  .هذا شيء لعله مل خيطر ببالنا: حتويه؟ لبادر كل أحد منهم إىل أن يقول
  ــــــــــــ

إن : أن السماء حتيط به وحتويه، فهو كاذب يعينمث من توهم أن كون اهللا يف السماء مبعىن : نعم، مث قال
أن املفهوم من هذا اللفظ أن ) ١(} أَأَمنتم من في السماِء  { - عز وجل -توهم إنسان أن قول اهللا 

فهذا كذب، وال ميكن ملسلم أن يتوهم هذا الوهم :  فيقول الشيخ- عز وجل -السماء حميطة باهللا 
قاله فالن أو قاله اإلمام الفالين أو قاله آحاد الناس قاله فالن أنا :  مبعىن إن قالالفاسد، إن نقله عن غريه

، وال ميكن أن يفهم إنسان من هذا النص أن .واهللا فهمت أن هذا النص يدل على أن السماء حتيط به 
  .السماء حتيط به



__________  
  .١٦:  سورة امللك آية -) ١(

)١/٥٦١(  

  

، إن اعتقد هو أن السماء حتيط باهللا عز وجل؛ فهذا أيضا ضالل؛ ألن هذا يتناىف وضال إن اعتقده يف ربه
  . على خلقه- عز وجل -مع علو اهللا 

سيأيت ميثل املؤلف كيف ميكن للمسلم أن يعتقد هذا االعتقاد؟ وهو يعتقد أن السماوات واألرض جبوف 
 يف - عز وجل -ف يعتقد أن اهللا الكرسي الذي هو حتت العرش، ونسبته إىل العرش كحلقة ملقاة، كي

  .أن السماء حتيط به، هذا ال ميكن أن يقوله عاقل: السماء؟ مبعىن
 -ما مسعنا أحدا فهم من هذا اللفظ أن السماء حتيط باهللا : وما مسعنا أحدا يفهمه من اللفظ، يقول: يقول

هل : سئل سائر املسلمني وال رأينا أحدا نقله عن أحد، هذه كتب الناس وهذا كالمهم، ولو -عز وجل 
إن اهللا يف السماء أن السماء حتويه، لبادر كل أحد منهم إىل أن : تفهمون من قول اهللا تعاىل ورسوله

  .هذا شيء لعله أن خيطر ببالنا: يقول
بل الظاهر من هذا اللفظ ومقتضى هذا اللفظ، والذي فهمه صاحب العقل السليم، صاحب الفهم 

شبه، فهم أن اهللا يف السماء، أن اهللا بأيش؟ على السماء أو يف العلو، ولعلنا السليم الذي مل يتلوث بال
  .نقف على هذا، وباهللا التوفيق، وصلى اهللا وسلم على حممد

  من التكلف أن جنعل ظاهر اللفظ شيئا حماال ال يفهمه الناس منه
  .حبه وسلم ومن واالهاحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، نبينا حممد، عليه وعلى آله وص

  :قال املصنف رمحه اهللا تعاىل

)١/٥٦٢(  

  

وإذا كان األمر هكذا، فمن التكلف أن جيعل ظاهر اللفظ شيئا حماال ال يفهمه الناس منه، مث يريد أن 
يتأوله بل عند املسلمني أن اهللا يف السماء وهو على العرش واحد إذْ السماء إمنا يراد به العلو، فاملعىن أن 

 يف العلو ال يف السفل، وقد علم املسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات واألرض، وأن اهللا
الكرسي يف العرش كحلقة ملقاة بأرض فالة، وأن العرش خلق من خملوقات اهللا ال نسبة له إىل قدرة اهللا 

  وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا حيصره وحيويه؟
مبعىن ) ٢(} فَِسريوا في الْأَرضِ { وقال تعاىل ) ١(} نكُم في جذُوعِ النخلِ ولَأُصلِّب{ : وقد قال سبحانه



على وحنو ذلك، وهو كالم عريب حقيقة ال جمازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاين احلروف، وأا 
  .متواطئة يف الغالب ال مشتركة
  ــــــــــــ

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم
ملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني؛ نبينا حممد، عليه وعلى آله احلمد هللا رب العا

  .وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم
  

} أَأَمنتم من في السماِء  { - عز وجل -وإذا كان األمر هكذا مبعىن أن قول اهللا : يقول املؤلف رمحه اهللا
فمن التكلف أن : اهللا حتويه السماء أو حتيط به السماء، يقولأن هذا اللفظ ال يدل ظاهره على أن ) ٣(

 عز وجل -من التكلف أن جنعل ظاهر قول اهللا : مبعىن. جيعل ظاهر اللفظ شيئا حماال ال يفهمه الناس منه
 نعم، أن ظاهر هذا اللفظ يدل على ماذا؟ على أن السماء حميطة باهللا) ٤(} أَأَمنتم من في السماِء  { -
   .- عز وجل -

__________  
  .٧١:  سورة طه آية -) ١(
  .١٣٧:  سورة آل عمران آية -) ٢(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٣(
  .١٦:  سورة امللك آية -) ٤(

)١/٥٦٣(  

  

هذا فيه تكلف، ألن هذا شيء يستحيل، يستحيل أن حتيط السماء به سبحانه، وسيبني وجه : يقول
ض أصال يف جوف الكرسي، ونسبة الكرسي إىل العرش كحلقة ملقاة، استحالة ذلك أن السماء واألر

  !! أعظم من العرش، فكيف يكون هناك شيء حييط باهللا عز وجل؟- عز وجل -واهللا 
نعم، جيعل هذا املعىن . هذا ال ميكن أن يتومهه مسلم، شيء حمال ال يفهمه الناس منه مث يريد أن يتأوله

إذن ال بد هلذا النص من تأويل، : ىن الباطل هو ظاهر النص مث يقولالباطل هو ظاهر النص، جيعل املع
  هل ظاهر النص مراد؟ أو ليس مبراد؟: وسيأتينا الكالم إن شاء اهللا يف قضية

ما دام إن هذا هو : أنه يستحيل أن يكون هذا املعىن الباطل هو ظاهر النص ألجل أن يقول: الشاهد هنا
ن هذا الظاهر حيتاج إىل تأويل، إىل أن نصرفه إىل معىن آخر، فيقال ظاهر النص نعم، وهو معىن باطل إذ

  .إن هذا هو ظاهر النص بل عند املسلمني أن اهللا يف السماء وهو على العرش واحد: من قال لك: هلم



لَى ثُم استوى ع{ ) ١(} أَأَمنتم من في السماِء  { - عز وجل -يعين املسلمون إذا مسعوا قول اهللا 
أنه على السماء، على العرش فالعرش أرفع وأعلى املخلوقات، : فاملعىن عندهم واحد مبعىن) ٢(} الْعرشِ 

واهللا فوق العرش إذ السماء إمنا يراد به العلو وهذا قلنا لكم يف اللغة العربية سائغ أن السماء تطلق 
 علم املسلمون أن كرسيه سبحانه وسع ويراد ا العلو، فاملعىن أن اهللا يف العلو ال يف السفل، وقد

  .السماوات واألرض، وأن الكرسي يف العرش كحلقة ملقاة بأرض فالة
__________  

  .١٦:  سورة امللك آية -) ١(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٢(

)١/٥٦٤(  

  

 العرش ال تناسب أصال بني: وأن العرش خلق من خملوقات اهللا ال نسبة له إىل قدرة اهللا وعظمته مبعىن
 ومع ذلك فالعرش أعظم من الكرسي، والسماوات واألرض يف جوف - عز وجل -وبني عظمة اهللا 

  .الكرسي، فكيف يتوهم متوهم أن السماء حتيط باهللا عز وجل؟ تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا
تأيت يف اللغة " يف"لى أن هذا دليل ع) ١(} ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ { : وقد قال سبحانه: يقول

وحنو ذلك، وهو كالم عريب حقيقة " على"مبعىن ) ٢(} فَِسريوا في الْأَرضِ { : وقال" على"العربية مبعىن 
ال جمازا مبعىن أن ظاهر النص وحقيقة النص يدل على أن اهللا على السماء وليس داخل السماء، وليس 

  .يف هذا جماز، وليس يف هذا تأويل
ا يعلمه من عرف حقائق معاين احلروف، وأا متواطئة يف الغالب ال مشتركة؛ كما قلنا وهذ. واضح
  .نعم. إن مثل هذه األلفاظ هي من باب املتواطئ ال من باب املشترك اللفظي: باألمس

   وال حيتاج إىل تأويلأمثلة لبيان أن ظاهر بعض النصوص ال يدل إال على احلق
 إذا قام أحدكم إىل الصالة فإن اهللا قبل وجهه، فال يبصق -يه وسلم  صلى اهللا عل-وكذلك قول النيب 

قبل وجهه احلديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه املصلي؛ بل هذا الوصف 
يثبت للمخلوقات؛ فإن اإلنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء 

 املثل بذلك - صلى اهللا عليه وسلم -وقد ضرب النيب . ت أيضا قبل وجههوالشمس والقمر فوقه وكان
  .وهللا املثل األعلى

__________  
  .٧١:  سورة طه آية -) ١(
  .١٣٧:  سورة آل عمران آية -) ٢(



)١/٥٦٥(  

  

ه  صلى اهللا علي-ولكن املقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، ال تشبيه اخلالق باملخلوق، وقال النيب 
كيف يا رسول اهللا وهو :  ما منكم من أحد إال سريى ربه مخليا به، فقال له أبو رزين العقَيلي-وسلم 

 سأنبئك مثل ذلك يف آالء اهللا، هذا القمر - صلى اهللا عليه وسلم -واحد وحنن مجيع؟ فقال النيب 
   .- صلى اهللا عليه وسلم -النيب كلكم يراه خمليا به، وهو آية من آيات اهللا، فاهللا أكرب أو كما قال 

إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر شبه الرؤية بالرؤية، وإن مل يكن املرئي مشاا : وقال
للمرئي، فاملؤمنون إذا رأوا رم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه؛ كما يرى الشمس 

  .والقمر، وال منافاة أصال
  ــــــــــــ

 مبثال آخر ليبني أن ظاهر بعض النصوص ال يدل إال - صلى اهللا عليه وسلم -ل أيضا النيب نعم، مث مث
على احلق، ال يدل على املعىن الباطل الذي تومهه هؤالء وبنوا على ذلك أنه يلزم أن يؤول هذا الظاهر 

بل وجهه، فال  إذا قام أحدكم إىل الصالة فإن اهللا ق- صلى اهللا عليه وسلم -كذلك قول النيب : فيقول
  .احلديث حق على ظاهره: يبصق قبل وجهه احلديث يف الصحيحني ، يقول

احلديث هذا حق على ظاهره؛ وظاهره ال يدل إال على احلق لكن ال يتوهم إنسان أن ظاهر هذا احلديث 
نعم، وهو : أن اهللا موجود بذاته أمامه يف احلائط الذي يصلي فيه ليس هذا هو ظاهر النص، مث قال

سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه املصلي؛ بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات مثل مبثال ليقرب املعىن 
  .إىل األذهان فيما يتعلق خبلق من املخلوقات

)١/٥٦٦(  

  

إذا جاز هذا يف حق املخلوق : واملسألة األصل متعلقة باخلالق وال مقاربة بني اخلالق واملخلوق، لكن يقول
هذه الشمس وهذا القمر وهذه السماء ميكن : ب أوىل اخلالق مع املخلوق، يقولمع املخلوق فمن با

نعم، والسماء قبل وجهه، والشمس قبل . اإلنسان أن يناجي الشمس أو يناجي القمر أو يناجي السماء
  .؟ فوق. وجهه، والقمر قبل وجهه، ومع ذلك أين ذات الشمس؟ وذات السماء؟ وذات

املخلوقات، فإن اإلنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر بل هذا الوصف ليثبت : يقول
 صلى اهللا -وقد ضرب النيب : يقول. لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه

بيان جواز هذا وإمكانه ال تشبيه :  املثل بذلك، وهللا املثل األعلى، ولكن املقصود بالتمثيل-عليه وسلم 
  .خلوقاخلالق بامل



أن يضرب مثاال ليقرب هذه احلقيقة إىل األذهان، وليس مقصوده نعم  . - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
ما منكم من أحد إال سريى ربه خمليا به مبعىن خاليا : تشبيه اخلالق باملخلوق، فيقول يف حديث أيب رزين

 رزين العقيلي، كيف يا رسول به ليس هناك ازدحام، ليس هناك غيب، ليس هناك مضايقة، فقال له أبو
  اهللا، وهو واحد وحنن مجيع؟
 صلى - وهو واحد وهؤالء كثر، كيف ميكن هذا؟ فأراد النيب - عز وجل -مجيع أهل اجلنة سريون اهللا 

 سأنبئك مثل ذلك يف - صلى اهللا عليه وسلم - أن يقرب هذا ذا املثال؛ فقال النيب -اهللا عليه وسلم 
  . هذا القمر كلكم يراه خمليا به، وهو آية من آيات اهللا، فاهللا أكرب -لق اهللا  أي يف خ-آالء اهللا 

القمر أليس الناس اآلن على وجه األرض، باليني الناس يرونه وكل يراه خاليا به؟ وإال ال، واهللا أعلم 
احلاكم احلديث جاء مبعناه عند أيب داود وابن ماجة واإلمام أمحد و. واهللا سبحانه وتعاىل أجل وأعظم

  .وصححه وقال على شرط الشيخني ووافقه الذهيب 

)١/٥٦٧(  

  

إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر وهذا متفق عليه مثل رؤية الناس أو رؤية املؤمنني : وقال
 يف اجلنة كرؤية الناس اآلن للشمس والقمر بوضوحها وبياا وعدم ازدحام الناس، - عز وجل -هللا 

  .بأحد عند رؤيته سبحانه وتعاىلوعدم حلاق الضرر 
 - صلى اهللا عليه وسلم -فشبه الرؤية بالرؤية، وإن مل يكن املرئي مشاا للمرئي، النيب : يقول املؤلف

شبه رؤيتنا هللا يوم القيامة كرؤيتنا اآلن أليش؟ للقمر لكنه مل يشبه اهللا سبحانه وتعاىل بالقمر، هو شبه 
  .يه كما يدعي املعطلةالرؤيا بالرؤيا، وليس يف هذا تشب

فاملؤمنون إذا رأوا رم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر : يقول
وال منافاة أصال، ال منافاة بني نصوص العلو ونصوص املعية، وهذه النصوص اليت فيها أن اهللا قبل وجه 

  .نعم. املصلي
  مذهب السلف يف الصفات

  جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غري مرادإقرارها على ما 
ومن كان له نصيب من املعرفة باهللا والرسوخ يف العلم باهللا يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما مها 

  .عليه أوكد
مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غري : واعلم أن من املتأخرين من يقول
وله ظاهرها غري مراد، حيتمل أنه أراد بالظاهر نعوت املخلوقني وصفات مراد، وهذا لفظ جممل فإن ق

احملدثني؛ مثل أن يراد بكون اهللا قبل وجه املصلي، أنه مستقر يف احلائط الذي يصلي إليه، وأن اهللا معنا 



  .ظاهره أنه إىل جانبنا، وحنو ذلك، فال شك أن هذا غري مراد
  ــــــــــــ

ب من املعرفة باهللا والرسوخ يف العلم باهللا يكون إقراره بالكتاب والسنة من كان له نصي: نعم، يقول
إثبات داللة الكتاب والسنة على ما مها عليه أوكد يف نفسه وأظهر وأبني : على ما مها عليه أوكد مبعىن

  .لرسوخه ومعرفته بداللة الكتاب والسنة

)١/٥٦٨(  

  

من أهل الكالم من : واعلم أن من املتأخرين أي: تقدم فقالمث انتقل للكالم على هذه املسألة املتعلقة مبا 
مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، إقرار ماذا؟ نصوص الصفات، نصوص الصفات، مع : يقول

هل : اعتقاد أن ظاهرها غري مراد، وهذا لفظ جممل، لفظ الظاهر من األلفاظ املة؛ وهلذا إذا قال قائل
اد؟ فال بد من التفصيل، وال بد من االستفسار مبراده ذا الظاهر، ظاهر النص مراد أو غري مر

  .وبالتفصيل يزول اإلشكال ويزول اإلمجال
  
ما املقصود بظاهر النص؟ ظاهر النص هو مدلول النص املفهوم مبقتضاه اخلطاب العريب، ظاهر : أوال

وللَّه  { - عز وجل -ل اهللا النص هو مفهوم النص أو مدلول النص املفهوم مبقتضى اخلطاب العريب فقو
 تيالْب جاسِ حلَى النما ظاهر هذا النص؟ هه وجوب احلج، احلج الذي هو قصد مكة) ١(} ع.  

  .هذا ظاهر النص، هل هو مراد ولّا غري مراد هذا املعىن؟ مراد مباشرة
وجوب : ظاهر النص) ٢(} تب علَى الَّذين من قَبلكُم يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُ{ 

  .الصيام الذي هو اإلمساك، هذا هو مدلول النص املفهوم مبقتضى اللسان العريب
__________  

  .٩٧:  سورة آل عمران آية -) ١(
  .١٨٣:  سورة البقرة آية -) ٢(

)١/٥٦٩(  

  

 }الر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وظاهر النص واضح بيع وربا، هذا حالل وهذا حرام؛ طيب قول ) ١(} ب
وقول ) ٣(} لما خلَقْت بِيدي { : وقوله سبحانه) ٢(} ثُم استوى علَى الْعرشِ  { - عز وجل -اهللا 
) ٤(} رضوا عنه رضي اللَّه عنهم و{ :  يرتل ربنا نعم، وقوله سبحانه- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 



إىل آخر نصوص الصفات، ما ظاهر هذا النص؟ مدلوله؟ داللة هذا النص املفهوم بأيش مبقتضى اللغة 
  العربية؟ هل هذا الظاهر، هذا املفهوم مراد وال غري مراد؟

و  ملا جاءنا ذا النص، هل أراد منا أن نفهم ظاهر هذا النص على ما هو عليه أ- عز وجل -يعين اهللا 
  .أراد معىن آخر؟ واضح اإلشكال وال ما واضح

أنا : مذهب السلف إقرارها، إقرار هذه النصوص، يقول: واعلم أن من املتأخرين من يقول: يقول الشيخ
مذهب السلف أم يقرون ذه النصوص، نصوص أيش؟ : أقر وأعترف وأثبت هذا النص، يقول

  .هرها غري مرادالصفات على ما جاءت كما جاءت، مع اعتقاد أن ظا
ظاهرها غري مراد حيتمل أنه أراد بالظاهر : وهذا لفظ جممل فإن قوله: هل هذا الكالم سليم؟ طيب يقول

إن ظاهر : رمبا هذا الشخص الذي نسب للسلف أم قالوا: نعوت املخلوقني وصفات احملدثني يعين
  النصوص غري مراد أنه أراد بالظاهر، أيش؟

__________  
  .٢٧٥: لبقرة آية  سورة ا-) ١(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٢(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٣(
  .٨:  سورة املبينة آية -) ٤(

)١/٥٧٠(  

  

} ثُم استوى علَى الْعرشِ  { - عز وجل -إذا مسع قول اهللا : املفهوم مما يفهمه من صفات املخلوق مبعىن
يدل على أن هذا االستواء كاستواء املخلوق على إن ظاهر هذا النص : فهم من هذا النص أو قال) ١(

هذا ظاهر : لو سقط الكرسي لسقطت من فوقه، قال: املخلوق؛ كاستوائي اآلن على الكرسي مبعىن
  .ظاهر النص غري مراد: النص؛ وهلذا السلف قالوا

ن إن كان يقصد هذا األمر يقصد أن ظاهر النص هو التمثيل بصفات املخلوقني أو ما هو م: يقول
خصائصهم، إن كان قصد بالظاهر هذا املعىن فكالمه صحيح، وال ما هو صحيح، أن ظاهر النص غري 

  .مراد
 إذا كان ظاهر النص هو إثبات هذه - أو قبل أن نقول هذا الكالم-ال شك أن ظاهر النص ليس معناه 

 ظاهر النص أو الصفة؛ كما هي احلال بالنسبة للمخلوق فظاهر النص غري مراد، لكن هل هذا هو فعال
  ليس بظاهر؟

هو الصحيح أن ليس هذا بظاهر النص، ويستحيل أن يكون ظاهر النص، .. يأيت الكالم، ال نريد أن



} ثُم استوى علَى الْعرشِ { ظاهر نصوص الكتاب والسنة ال يدل إال على الكفر واإلحلاد؛ ألن إذا كان 
  .لنص، هذا يدل على استواء كاستواء املخلوق، هذا إحلادأن هذا االستواء يعين ظاهر النص داللة ا) ٢(

 استواء كاستواء املخلوق ويستحيل أن يكون ظاهر كالم اهللا ال يدل إال - عز وجل -إننا ال نثبت هللا 
على الكفر واإلحلاد بل اهللا أعلم وأحكم أن يكون كالمه الذي وصف به نفسه ال يظهر منه إال ما هو 

إن ظاهر النص يدل على : اء على السلف، وكذب على السلف أم قالواكفر وضالل، وهذا افتر
  !!أيش، التشبيه

وهلذا ظاهر النص غري مراد؛ فالقول الصحيح أن ظاهر النص ال يدل إال على املعىن الالئق باهللا عز 
  واضح وال ما هو واضح؟. وجل؛ إذن فظاهر النص مراد

__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ٢(

)١/٥٧١(  

  

هذه املسألة هل ظاهر النص مراد أو ليس مبراد عقد هلا شيخ اإلسالم رمحه اهللا قاعدة مستقلة يف التدمرية 
قوله ظاهرها غري مراد حيتمل أنه أراد بالظاهر نعوت املخلوقني وصفات احملدثني : وتكلم عليها يقول

صفات املنسوبة للبشر؛ استواء املخلوق، يد املخلوق، وجه املخلوق، كل أراد بظاهر هذا النص ال: يعين
  !هذا ظاهر النص ال يدل على إال على أيش؟

استواء كاستواء املخلوق أو يدين كيدي املخلوق، مثل أن يراد بكون اهللا قبل وجه املصلي، أنه مستقر 
 قبل وجهه ظاهر هذا النص ما هو أن يف احلائط، يكون ظاهر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فإن اهللا

هذا هو ظاهر النص أنه مستقر يف احلائط الذي يصلي إليه، وأن اهللا معنا : اهللا بذاته أمامه يف احلائط يقول
وهو معكُم أَين { : ظاهره وأنه إىل جانبنا أنه بذاته خمالط مماس ال، ال يكون هذا هو ظاهر قوله سبحانه

 متا كُنوحنو ذلك، فال شك أن هذا اإلشارة إىل أيش؟ هه؟ نعم؟ أن هذا اإلشارة إىل أيش؟)١(} م   
شيخ اإلسالم، إذا فهمت الضمائر واإلشارات اليت يطلقها فهمت نصف : وقلت لكم يف القسم األول

 أحيانا يترك املسألة بعد عشر - رمحه اهللا -الكالم غالبا يعتمد على الضمائر واإلشارات لقوة حافظته 
هذا املعىن الباطل، هذا املعىن الباطل غري : فال شك أن هذا أي: صفحات مث حييل إليها بضمري فقوله

مراد، ليس ظاهر النص غري مراد الشيخ دقيق يف عباراته يقول فال شك أن هذا املعىن الباطل، ما هو 
 مماس له، أن هذا االستواء املعىن الباطل؟ أن اهللا أمام املصلي بذاته يف احلائط، أن اهللا جبانب اإلنسان

  .نعم. واضح؟ فهذا املعىن مراد وال غري مراد؟ ال شك أنه غري مراد. كاستواء املخلوق على املخلوق



  من قال إن مذهب السلف أن ظاهر النصوص غري مراد أصاب يف املعىن لكن أخطأ يف إطالق القول
__________  

  .٤:  سورة احلديد آية -) ١(

)١/٥٧٢(  

  

إن مذهب السلف إن هذا غري مراد، فقد أصاب يف املعىن لكن أخطأ يف إطالق القول بأن : ومن قال
هذا ظاهر اآليات واألحاديث، فإن هذا هو احملال ليس هو األظهر على ما قد بيناه يف غري هذا املوضع، 

ذا االعتبار، اللهم إال أن يكون هذا املعىن املمتنع صار يظهر لبعض الناس؛ فيكون القائل لذلك مصيبا 
  .معذورا يف هذا اإلطالق

فإن الظهور والبطون قد خيتلف باختالف أحوال الناس، وهو من األمور النسبية، وكان أحسن من هذا 
 صلى اهللا عليه -أن يبني ملن اعتقد أن هذا ليس هو الظاهر، حىت يكون أعطى كالم اهللا وكالم رسوله 

  . حقه لفظا ومعىن-وسلم 
  ــــــــــــ

هذا املعىن الباطل الذي : إن مذهب السلف أن هذا غري مراد فقد أصاب، أن هذا أي: عم، ومن قالن
  واضح وال ما هو واضح؟. هذا املعىن الباطل؛ التشبيه: زعم أيش؟ أنه ظاهر النص أن هذا غري مراد أي

 التشبيه، أن  مرته عن- عز وجل -طيب، فقد أصاب يف املعىن، أصاب يف املعىن ليش؟، أصاب أن اهللا 
اهللا مرته عن التشبيه، يعين ال يثبت له استواء كاستواء املخلوق، وال يثبت هللا وجه كوجه املخلوق، وال 
يثبت هللا نزول كرتول املخلوق، لكن أخطأ يف إطالق القول بأن هذا هو ظاهر اآليات واألحاديث، خطأ 

هذا : يش؟ يدل على التشبيه، وقلناهذا الرجل يف كونه جعل ظاهر نصوص الكتاب والسنة يدل على أ
  .يستحيل أن يكون ظاهر كالم اهللا يدل على اإلحلاد والكفر

واضح؟ فإن هذا هو احملال، ليس هو األظهر على ما قد بيناه يف غري هذا املوضع مبعىن . يدل على التشبيه
-تكلم، اللهم أن نصوص الكتاب والسنة ظاهرها ال يدل على التشبيه، الذي تبادر إىل ذهن هذا امل

اللهم إما أن يكون هذا املعىن املمتنع، ما هو املعىن املمتنع؟ التشبيه، املعىن املمتنع :  قال-استثىن الشيخ
  التشبيه الذي ظهر أو زعم

)١/٥٧٣(  

  



الناس : هذا الشخص أنه ظهر من هذا اللفظ أو هو ظاهر هذا اللفظ، صار يظهر ببعض الناس يعين
مسألة الظهور والبطون أمر نسيب وليس :  من الفهم والعلم وهلذا الشيخ قالليسوا على درجة واحدة

  .مضطردا بني الناس، فقد يظهر لبعض الناس بسبب قلة العلم، بسبب الشبه اليت علقت ذهنه
ثُم استوى { : يفهم من قوله سبحانه: يعين!! نعم، قد يظهرله أن ظاهر هذا النص هو أيش؟ هو التشبيه

ظاهر النص : أن هذا االستواء كاستواء املخلوق على املخلوق، فال شك يقال هلذا) ١(} عرشِ علَى الْ
: أيش؟ غري مراد، ظاهر النص ذا املعىن الذي ظهر لك غري مراد، لكن أفضل من هذا الشيخ يقول

ملعىن هه، إن ظاهر النص ال يدل على هذا ا: أفضل من أن نقول له ظاهر النص غري مراد أن نقول له
الذي تبادر إىل ذهنك، أنت فهمت النص مبعىن باطل، فهمت النص مبعىن ال يريده اهللا وال يريده 

الرسول، هذا التشبيه الذي تبادر إىل ذهنك ليس هو ظاهر النص؛ بل ظاهر النص إثبات هذا االستواء 
 - عز وجل -هللا الالئق باهللا عز وجل؛ ألن االستواء هنا هل ذكر مطلقا أو منسوبا؟ مضافا إىل ا

  . إذن خالص انتهى استواء املخلوق- عز وجل -منسوبا إىل اهللا 
نعم؛ رمبا يتبادر إىل الذهن هذا األمر؛ ألن االستواء املطلق، نعم قد يتبادر : لو ذكر االستواء مطلقا، لقلنا

ة لكن ملا ذهن اإلنسان أنه استواء كاستواء املخلوق على الكرسي؛ كاستواء املخلوق على ظهر الداب
ذكر اهللا هذا االستواء مضافا إليه سبحانه وتعاىل علمنا أن هذا االستواء خيتلف عن استواء املخلوق؛ ألن 

  .واضح) ٢(} ) ٤(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد { اهللا ليس كمثله كل شيء؛ ألن اهللا 
النص إذا فهمه هذا الشخص مصيبا؛ ألن ظاهر هذا . فيكون القائل لذلك مصيبا ذا االعتبار: يقول

  على املعىن الثابت للمخلوق فهو مصيب أن هذا ليس مرادا، معذورا يف هذا اإلطالق يف أي إطالق؟
__________  

  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٤:  سورة اإلخالص آية -) ٢(

)١/٥٧٤(  

  

لناس وهو من األمور أن ظاهر النص ليس مبراد فإن الظهور والبطون قد خيتلف باختالف أقوال ا
النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبني ملن اعتقد أن هذا هو الظاهر ما هو اإلضافة إىل الضمري هنا يعود 

املعىن الدال على التشبيه أن هذا ليس هو : على أيش؟ أن هذا هو التشبيه، أن هذا هو التشبيه يعين
  .ا ومعىنالظاهر؛ حىت يكون أعطى كالم اهللا وكالم رسوله حقه لفظ

سابقا أعطى كالم اهللا حقه بأيش؟ هذا الشخص الذي فهم من هذا النص أن ظاهره التشبيه؛ فقال ظاهر 
  .النص غري مراد، هذا أعطى كالم اهللا حقه بأيش؟ باملعىن، ألن اللفظ، ظاهر النص غري مراد



الذي تبادر إىل فهم الصحيح أن ظاهر النص مراد، ظاهر النص ال يدل على التشبيه لكن املعىن الباطن 
فعال ظاهر النص ليس مرادا ذا املعىن الذي فهمته أنت وهلذا : هذا الشخص هو الذي اآلن ننفيه فنقول

إن ظاهر نصوص الصفات ال يدل : أنت أعطيت كالم اهللا حقه يف املعىن دون اللفظ، لكن إذا قلنا لك
ري مراد؟ مراد، أعطينا كالم اهللا وكالم على التشبيه؛ وبناء على ذلك فظاهر النص مراد، مراد وال غ

  .نعم.  حقه لفظا ومعىن- صلى اهللا عليه وسلم -رسوله 
  كذب من ينسب إىل السلف التفويض الباطل

الظاهر غري مراد عندهم أن املعاين اليت ظهرت من هذه اآليات : وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله
 خيتص بصفة املخلوقني، بل هي واجبة هللا أو جائزة عليه جوازا واألحاديث مما يليق جبالل اهللا وعظمته ال

ذهنيا، أو جوازا خارجيا غري مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف، أو تعمد الكذب، فما ميكن أحد 
قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل ال نصا وال ظاهرا أم كانوا يعتقدون أن اهللا ليس فوق 

  .يس له مسع وبصر ويد حقيقةالعرش، وال أن اهللا ل
  ــــــــــــ

)١/٥٧٥(  

  

ظاهر النص : هذا القائل أن مذهب السلف أم كانوا يقولون. نعم، االحتمال األول أجاب عليه الشيخ
  واضح؟. غري مراد، ويقصدون أن ظاهر النص هو التشبيه

السلف هذا الذي يزعم أن هذا صحيح يف املعىن لكن أخطأ يف اللفظ، لكن إذا كان الناقل عن : فيقول
ظاهر النص غري مراد، ويقصد بظاهر النص املعىن الالئق باهللا سبحانه وتعاىل؛ االستواء : السلف يقولون

.  ايء الالئق باهللا، الرتول الالئق به- عز وجل -الالئق باهللا، الوجه الالئق باهللا، اليدان الالئقتان باهللا 
ظاهر النص غري مراد وينسب إىل السلف يف : ي والسلف يقولونهذا هو ظاهر النص، ماش: قال. نعم

ذلك التفويض الباطل وهذا هو مقصوده، هذا الذي ينسب هذا القول للسلف، نعم يقصد أن السلف 
  .ظاهر هذه النصوص غري مراد: كانوا مفوضة، وهلذا يقولون

 وإن كان الناقل عن السلف، :يقول. فهذا كاذب، قد نعود لتحليل كالم الشيخ: يقول الشيخ ردا عليه
هه، ماشي خليكوا معي، الظاهر غري مراد، ظاهر النص غري مراد، يقول : الناقل عنهم أم كانوا يقولون

إن أراد إن كان الناقل عن : طيب يقول. مذهب السلف أم يرون أن ظاهر نصوص الصفات غري مراد
  ..الظاهر غري مراد عندهم وأن: السلف أراد بقوله

اين اليت ظهرت من هذه اآليات واألحاديث مما يليق جبالل اهللا وعظمته، يعين الذي يظهر من نصوص املع
 االستواء الالئق به الوجه الالئق به، ال خيتص بصفة املخلوقني -سبحانه-الصفات هو على ما يليق به 



  .مبعىن ال متاثل صفة املخلوقني
  .حانه وتعاىل الئق به سب- عز وجل -هذا االستواء خاص باهللا 

  إن هذا الظاهر أيش؟: هذا هو ظاهر النص، وكانوا يقولون: يقول
ظاهر النصوص هلذا : هو كاذب أو جاهل؛ ألنه مل ينقل عن أحد من السلف أنه قال: غري مراد فيقول

  .إن نقله عن غريه وهذا كالمهم مكذوب) ٧(املعىن أنه غري مراد، ك

)١/٥٧٦(  

  

ظاهر : لسلف، عن أحد الصحابة، عن أحد التابعني عن أحد األئمة أنه قالأعطونا نقال واحدا عن أحد ا
أنه غري مراد فهو إما كاذب أو جاهل، لكنهم ) ١(} ثُم استوى علَى الْعرشِ  { - عز وجل -قول اهللا 

 ظاهر النص هذا غري مراد واهللا: أرادوا أن ينسبوا السلف للجهل فقالوا مذهبهم التفويض أم يقولون
  .أعلم مبا أراد هلذا النص

-هذه الصفات الالئقة به . بل هي واجبة هللا أو جائزة عليه جوازا ذهنيا، أو جوازا خارجيا: يقول
سبحانه - غري مراد يعين ظاهر هذه النصوص، وهذا املعىن هذا املعىن الالئق باهللا -سبحانه وتعاىل

ن السلف، أو تعمد الكذب يعين ال ختلو حاله عن فقد أخطأ فيما نقله ع:  يقول غري مراد، يقول-وتعاىل
إما أن يكون أخطأ يعين فهم من قول مثال اإلمام أمحد أمروها كما جاءت بال كيف، فهم : أحد أمرين

  إن ظاهر النصوص غري مراد، فيقال له ماذا يقال له؟: من هذا النص أنه يقول
االستواء معلوم، والكيف :  مالك ملا قالليس هذا هو مراد اإلمام أمحد، وال مراد اإلمام. أخطأت 

جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة أنه أراد أن ظاهر نص االستواء غري مراد، وأن معناه ال 
  .يعلمه إال اهللا

أخطأت يف فهم هذا النص وإن أو تعمد الكذب أو قول السلف ما مل يقوله، يقول واهللا السلف : نقول
} ) ٢٢(وجاَء ربك والْملَك صفا صفا  { - عز وجل -إن ظاهر أن اهللا : لونيقولون بالتفويض يقو

 غري مراد واهللا أعلم مبا أراد ذا النص، يقال - عز وجل -ظاهر هذا النص على املعىن الالئق باهللا ) ٢(
  .يعين واحد منهم أنه قال هذا هلذا املفهوم الباطل الذي تزعمون. أنت كاذب : له

فما ميكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل ال نصا وال ظاهرا، وعرفنا داللة النص، : يقول
  .وداللة الظاهر بالقسم األول

__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٢٢:  سورة الفجر آية -) ٢(



)١/٥٧٧(  

  

تلْك عشرةٌ { : لتأويل كقوله سبحانهفداللة النص ما كانت داللته قطعية ال حتتمل النقيض وال حتتمل ا
وأَحلَّ اللَّه { هل يتبادر إىل الذهن معىن آخر؟ ها من هذا النص، هل يتبادر إىل الذهن ) ١(} كَاملَةٌ 
 عيهل يتبادر إىل الذهن معىن آخر خبالف داللة النص، داللة النص ما احتمل معنيني هو يف ) ٢(} الْب

ون النص يدل على معنيني لكن يف أحدمها أظهر، مثل القرء يدل على الطهر، أحدمها أظهر يعين يك
حيتمل أن يكون ) ٣(} أَو لَامستم النساَء  { - عز وجل - قول اهللا -أيضا-ويدل على احليض مثل 

ل املراد املالمسة جمرد املالمسة، وحيتمل أن يكون اجلماع، فهذا تسمى داللة هذا النص بالظاهر واألو
ال ميكن ألحد أن ينقل عن أحد من السلف ال نصا كالم قطعي وال حىت ظاهر : من نص الشيخ يقول

أم كانوا يعتقدون أن اهللا ليس فوق السماوات فوق العرش، وال أن اهللا ليس له مسع وبصر ويد حقيقي 
  .نعم

  القول بأن طريقة أهل التأويل هي يف احلقيقة طريقة السلف
إن طريقة أهل التأويل هي يف : ىن ينتحله بعض من حيكيه عن السلف، ويقولونوقد رأيت هذا املع

احلقيقة طريقة السلف، مبعىن أن الفريقني اتفقوا على أن هذه اآليات واألحاديث مل تدل على صفات اهللا 
 لكن السلف أمسكوا عن تأويلها، واملتأخرون رأوا املصلحة تأويلها، ملسيس احلاجة إىل -سبحانه-

  .الفرق أن هؤالء يعينون املراد بالتأويل، وأولئك ال يعينون جلواز أن يراد غريه:  ويقولذلك،
  ــــــــــــ

بعض األشاعرة يزعم أن السلف . ورأيت هذا املعىن ينتحله بعض من حيكيه عن السلف : يقول. نعم
  واملؤولة كلهم متفقون، متفقون على ماذا؟

  لصفات والسلف املتقدمون حنن مجيعا متفقون، متفقون على ماذا؟هؤالء حنن الذين أولنا نصوص ا: يقول
__________  

  .١٩٦:  سورة البقرة آية -) ١(
  .٢٧٥:  سورة البقرة آية -) ٢(
  .٤٣:  سورة النساء آية -) ٣(

)١/٥٧٨(  

  

ثُم  { - عز وجل -متفقون على أن ظاهر هذه النصوص ال تدل على هذه الصفات، ظاهر قول اهللا 
تشِ اسرلَى الْعى ع{ ال يدل على االستواء حنن والسلف مجيعا متفقون على ذلك ) ١(} و هجقَى وبيو



 كب{ حنن والسلف اتفقنا على أن هذه اآلية ال تدل على إثبات صفة الوجه ) ٢(} ر تعسي وتمحرو
إن ريب قد . نعم.  على إثبات صفة الرمحةاتفقنا حنن والسلف على أن هذه اآلية ال تدل) ٣(} كُلَّ شيٍء 

غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله حنن والسلف متفقون على أن هذا النص 
  ال يدل على إثبات صفة الغضب إذن ما الفرق بينكم وبني السلف معاشر املؤولة؟

  
وا مثل ما حنو نتهجى كالم الفرق فقط أن السلف فوضوا معاين هذه النصوص كانوا يقرء: قالوا

  واضح؟. األعجمي ال يفقهون من حرف
أما حنن الذين أولنا النصوص فنحن حبثنا املعىن، حبثنا يف معاين هذه النصوص وأولناها، السلف رأوا 

  .املصلحة اإلضراب عن البحث يف هذه النصوص واستخراج معانيها املعاين الصحيحة
دوا أنفسهم حىت استخرجوا هذه املعاين، استخرجوا أن معىن استوى أما اخللف فال أجهدوا عقوهلم أجه

: أيش؟ استوىل، وغضب أراد العقاب، والوجه الذات أو الرضا؛ وهلذا قالوا مقولتهم الكاذبة اخلاطئة
  .طريق السلف أسلم وطريقة اخللف أو وطريقتنا أعلم وأحكم

 تتعب نفسك يف البحث عن معاين هذه ال. النص وتترك هذا النص وال تتعب . طريقة السلف أسلم 
أسلم، لكن طريقة اخللف الذين حبثوا يف هذه النصوص وبينوا املراد منها وبينوا املعاين منها هذه أعلم 
وأحكم، وقد رد عليها الشيخ ردا وافيا يف القسم األول، وبني أن طريقة السلف هي األسلم واألعلم 

  .فواألحكم، وأن هذا افتراء منهم على السل
__________  

  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ٢(
  .١٥٦:  سورة األعراف آية -) ٣(

)١/٥٧٩(  

  

أن مذهبهم هو التفويض وأم كانوا يقرءون هذه النصوص وال يفقهون منها حرفا حىت اختلفوا فيما 
  و ال يعلم معناها؟ أيضا يعلم معناها أ- صلى اهللا عليه وسلم -بينهم هل النيب 
 صلى اهللا -ال النيب :  ال يعلم معناها، ومنهم من قال- صلى اهللا عليه وسلم -النيب : فجمهورهم قالوا

  . كان يعلم معناها، لكنه أمسك عن بيان ذلك-عليه وسلم 
  !سبحان اهللا

وم  ميسك عن بيان ذلك، والسلف يعرضون عن ذلك، وأنتم تسبق- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 



  !فتحددون املعىن وتبينونه للناس
وقد رأيت هذا املعىن ينتحله بعض من : هذا غاية الفساد وغاية الضالل، وغاية االحنراف؛ وهلذا قال

إن طريقة أهل التأويل أي الذين يصرفون هذه النصوص عن ظاهرها إىل معىن : حيكيه عن السلف ويقول
لفريقني اتفقوا على أن هذه اآليات واألحاديث مل تدل على آخر هي يف احلقيقة طريقة السلف مبعىن أن ا

 ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، واملتأخرون رأوا املصلحة تأويلها؛ ملسيس -سبحانه-صفات اهللا 
  .احلاجة إىل ذلك

  !عجيب
 لنا السلف تركوا ذلك لعدم احلاجة، يعين بينوا لنا آداب قضاء احلاجة وبينوا لنا آداب النوم، وبينوا

آداب األكل، وآداب اخلروج، نعم، وآداب الركوب، وتركوا هذه مسيس احلاجة إليها وتركوا أعظم 
  ما حصلته القلوب والنفوس، تركوا األمور املتعلقة مباذا؟

باإلميان باهللا املتعلقة بعقيدة اإلنسان املتعلقة بأصول اإلميان تركوا ذلك لعدم مسيس احلاجة إذا كان 
  تاج هلذا بأي شيء حيتاج؟املسجد ما هو حم

  حيتاج ألداء قضاء احلاجة؟
أي تناقض هذا مث أنتم علمتم أن الناس حمتاجون لذلك فأولتم والسلف مل يعلموا أن الناس حمتاجون هلذا 

  .فأضربوا عن ذلك
  .الفرق أن هؤالء يعينون املراد بالتأويل وأولئك ال يعينون جلواز أن يراد غريهم: ويقول

)١/٥٨٠(  

  

 جتهيل للسلف، على حد قول هؤالء، يعين يقول الفرق فقط بني طريق السلف -أيضا- هذا كل
{ استوىل ماشي؟ ) ١(} استوى { وطريقة اخللف أن اخللف جزموا أن معىن هذه الصفة هذا املعىن أن 

 يدبِي لَقْتا خمبقدريت أن السلف ما تركوا ذلك ليش؟) ٢(} ل  
  ماالت رمبا يكون املعىن هذا، رمبا يكون املعىن هذا، يعين السلف جهلوا أيش؟ألن كان عندهم عدة احت

  .نعم! املعىن احلقيقي، واخللف عرفوا املعىن احلقيقي، فكأن اخللف أدركوا ما مل يدركه السلف
  القول بأن طريقة أهل التأويل هي طريقة السلف كذب صريح على السلف

أما يف كثري من الصفات فقطعا، مثل أن اهللا فوق :  السلفوهذا القول على اإلطالق كذب صريح على
العرش، فإن من تأمل كالم السلف املنقول عنهم الذي مل حيك هنا عشره علم باالضطرار أن القوم كانوا 
مصرحني بأن اهللا فوق العرش حقيقة، وأم ما اعتقدوا خالف هذا قط، وكثري منهم قد صرح يف كثري 

  .من الصفات مبثل ذلك



  ــــــــــــ
وهذا بيان ملا تقدم أن هذا كذب وافتراء على السلف، وذكر أن كالم السلف يف كثري من . نعم

  .الصفات يناقض هذه الدعوى اليت ادعوها
  .أما يف كثري الصفات فقطعا مثل أن اهللا فوق العرش: يقول

ء يسري الذي ذكرته لكم، فمن تأمل كالم السلف املنقول عنهم الذي مل حيك هنا عشره، يعين وال شي
  .هذه النقول الكثرية اليت أوردا يف هذا اجلواب، هذا ال ميثل شيئا يف جانب ما نقل عنهم

  .علم باالضطرار، العلم الضروري
  .إن العلم الضروري هو الذي ال ميكن دفعه: وقلنا

 قط، وكثري منهم قد أن القوم كانوا مصرحني بأن اهللا فوق العرش حقيقة وأم ما اعتقدوا خالف هذا
  .نعم. صرح بكثري من الصفات مبثل ذلك
  السلف ال ينفون الصفات اخلربية

__________  
  .٢٩:  سورة البقرة آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(

)١/٥٨١(  

  

واهللا يعلم أين بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كالم السلف، ما رأيت كالم أحد منهم يدل ال 
اهرا وال بالقرائن على نفي الصفات اخلربية يف نفس األمر، بل الذي رأيته أن كثريا من نصا وال ظ

كالمهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، وال أنقل عن كل واحد منهم إثبات 
 التشبيه، كل صفة، بل الذي رأيته أم يثبتون جنسها يف اجلملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإمنا ينفون

وينكرون على املشبهة الذين يشبهون اهللا خبلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات كقول نعيم بن محاد 
من شبه اهللا خبلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر، وليس : اخلزاعي شيخ البخاري

  . تشبيها- صلى اهللا عليه وسلم -ما وصف اهللا به نفسه وال رسوله 
  ــــــــــــ
واهللا يعلم أين بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كالم السلف، ما رأيت كالم أحد : يقول. نعم

منهم يدل ال نصا وال ظاهرا وال حىت بالقرائن على نفي الصفات اخلربية، مبعىن أعطونا نصا واحدا عن 
 هي مدار اخلالف بني أهل  من الصفات اخلربية اليت- عز وجل -أحد من السلف أنه نفى صفة هللا 

  السنة وبني من؟ بني من؟



املعتزلة واجلهمية ينفون مجيع الصفات الذاتية واخلربية، لكن األشاعرة مجهورهم أثبتوا هذه السبع 
  .صفات لكن أكثرهم نفى الصفات اخلربية

  الصفات اخلربية متوقفة على ورود اخلرب كصفة الوجه االستواء الرتول، نعم؟: وقلنا
إنين ما وجدت عن أحد من السلف أنه نفى هذه الصفات، بل : يء الغضب الرمحة فيقول الشيخا

الذي رأيته أن كثريا من كالمهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، يعين على 
ات يعين ال ميكن مثال نأيت وننقل عن ابن املبارك أنه أثبت كل الصف. نعم. إثبات جنس هذه الصفات

  .بعينها الصفات اخلربية أثبت الرتول وايء والغضب والرمحة إىل آخره، أل، لكنه يثبت جنس نوعي

)١/٥٨٢(  

  

  مثال يثبت الرتول فإذا أثبت الرتول عرفنا أنه يثبت ايء واضح؟
  ما دليلك؟: إم ينفون الصفات اخلربية، نقول: لكن النايف عليه الدليل، من قال

م مجيعا يثبتون جنس هذه الصفات وال أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل فهذه النقول عنه
الذي رأيته أم يثبتون جنسها يف اجلملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإمنا ينفون من الذي ما الشيء 

  الذي ينفونه دائما؟
ثلة أو مشاة لصفة التشبيه، يثبتون الصفة، لكن ينفون أن تكون هذه الصفة كصفة املخلوق أو مما

املخلوق، وينكرون على املشبهة الذين يشبهون اهللا خبلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات كقول 
 من شبه اهللا خبلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف اهللا -رمحه اهللا-نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ البخاري 

  .هابه نفسه فقد كفر، وليس ما وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشبي
هذه قاعدة مع كل السلف، هذا مذهبهم بني التشبيه وبني التعطيل يثبتون لكن يصرحون أن هذا 

  .نعم. اإلثبات ال يلزم عليه التشبيه
  السلف ينكرون التشبيه وإذا رأوا اإلنسان قد غال يف التعطيل مسوه معطال
وهذا كثري . جهمي معطل: قالواوكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق يف نفي التشبيه من غري إثبات الصفات 

جدا يف كالمهم، فإن اجلهمية واملعتزلة إىل اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم 
 بذلك حىت قال مثامة بن - صلوات اهللا وسالمه عليهم-وافتراء حىت إن منهم من غال ورمى األنبياء

) ١(} إِنْ هي إِلَّا فتنتك { : موسى حيث قالثالثة من األنبياء مشبهة : أشرس من رؤساء اجلهمية
 صلى اهللا عليه وسلم -وحممد ) ٢(} تعلَم ما في نفِْسي ولَا أَعلَم ما في نفِْسك { : وعيسى حيث قال

  .يرتل ربنا :  حيث قال-
وزاعي وأصحابه، وحىت إن جل املعتزلة تدخل عامة األئمة مثل مالك وأصحابه، والثوري وأصحابه، واأل



  .والشافعي وأصحابه، وأمحد وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وأيب عبيد، وغريهم يف قسم املشبهة
__________  

  .١٥٥:  سورة األعراف آية -) ١(
  .١١٦:  سورة املائدة آية -) ٢(

)١/٥٨٣(  

  

  ــــــــــــ
أم عطلوا شيئا من الصفات، بل الشيخ يبني أن السلف كانوا ينكرون التشبيه، ومل ينقل عنهم . نعم

  .إم إذا رأوا اإلنسان قد غال يف التعطيل مسوه معطال
وهذا كثري جدا يف كالمهم، فإن اجلهمية واملعتزلة إىل اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات : يقول
  .مشبها

 ببعضهم األمر اجلهمية واملعتزلة عندهم كل من أثبت حىت لو أثبت صفة واحدة هللا فهو مشبه، ووصل
إىل أن قال كما زعم مثامة بن أشرس وهذا رئيس أو الذي تنتسب إليه فرقة من فرق املعتزلة الغالة يقال 

  هلم الثمامية،
 - صلوات اهللا وسالمه عليهم-ثالثة من األنبياء: مثامة بن أشرس هذا رمى حىت األنبياء بالتشبيه فقال

  مشبهة من هم؟
 فهو - عز وجل -مبعىن كون موسى نسب الفتنة هللا ) ١(} إِلَّا فتنتك إِنْ هي { : موسى حيث قال

حيث أثبت هللا ) ٢(} تعلَم ما في نفِْسي ولَا أَعلَم ما في نفِْسك { :  عيسى حيث قال- وأيضا-مشبه
  .يرتل ربنا :  حيث قال- صلى اهللا عليه وسلم -نفسا، وحممد 

رمحه - حىت رموا كبار األئمة بالتشبيه كما مثل املؤلف هنا فرموا مالكا وبناء على ذلك غال املعتزلة
 بالتشبيه ورموا الثوري واألوزاعي والشافعي واإلمام وأمحد وجل األئمة الذين أثبتوا هللا الصفات -اهللا

  .نعم. مسوهم أيش؟ مشبهة
  أهل البدع يلقبون أهل السنة بألقاب افتروها من عند أنفسهم

سحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزًءا أمساه ترتيه أئمة الشريعة عن األلقاب وقد صنف أبو إ
الشنيعة، وذكر فيه كالم السلف وغريهم من معاين هذه األلقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم 

بون يلقب أهل السنة بلقب افتراه، يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد؛ وكما أنَّ املشركني كانوا يلق
  . بألقاب افتروها- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

__________  



  .١٥٥:  سورة األعراف آية -) ١(
  .١١٦:  سورة املائدة آية -) ٢(

)١/٥٨٤(  

  

فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسموم مجربة، واملرجئة يسموم شكاكا، واجلهمية تسميهم 
ت وغثاء وغثرا، إىل أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمى مشبهة، وأهل الكالم يسموم حشوية ونواب

  . تارة جمنونا، وتارة شاعرا، وتارة كاهنا، وتارة مفتريا- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
  ــــــــــــ

مسألة تسمية هؤالء ألهل السنة أو من أثبت شيئا من الصفات مشبه هذا ال يضر، وهذا : يقول. نعم
فكلٌ يطلق على أهل السنة لقبا اللقب الذي يناقض مع . خالفون ألهل السنةأمر اصطلح عليه هؤالء امل

  .مذهبهم
صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس املتوىف سنة ستمائة واثنتني وعشرين كتابا مساه : ويقول

 ترتيه الشريعة عن األلقاب الشنيعة وذكر فيه كالم السلف وغريهم من معاين هذه األلقاب وذكر أن
أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أنَّ 

  . بألقاب افتروها من عند أنفسهم- صلى اهللا عليه وسلم -املشركني كانوا يلقبون النيب 
ع تسمية  وعن اإلمام أمحد أن من عالمة أهل البد-رمحه اهللا- منقول عن أيب عبيد -أيضا-وهذا الكالم 

. أهل السنة بألقاب افتروها من عند أنفسهم، وضرب لذلك أمثلة فالروافض تسمي أهل السنة نواصب
  .والنواصب أو الناصبة هم الذين يبغضون عليا وآل البيت هذا ضابط النصب مبعناه العام

  لكن الرافضة يسمون أهل السنة نواصب ملاذا؟
  

  . أبغض عليا هذه املقدمة األوىلألن عندهم قاعدة من أحب أبا بكر وعمر فقد
املقدمة الثانية من أبغض عليا فهو ناصب إذن أهل السنة حيبون أبا بكر وعمر إذن هم نواصب فبناء على 

  .هذه املقدمة الباطلة مسوا أهل السنة نواصب
  والقدرية يسموم مجربة، القدرية نفاة القدر يسمون أهل السنة جمربة ملاذا؟: يقول

 فسموهم جمربة، جربيني واملرجئة يسموم - عز وجل -لسنة يثبتون أن أفعال العباد خلق هللا ألن أهل ا
  .شكاكا

)١/٥٨٥(  

  



  املرجئة الذين يؤخرون األعمال عن مسمى اإلميان يسمون أهل السنة شكاكا ملاذا؟
  .أنا مؤمن إن شاء اهللا: ألن أهل السنة أجازوا أن يقول املؤمن

  .يف اإلميانهؤالء يشكون : فقالوا
  .أنا مؤمن إن شاء اهللا لكن ال جييزون ذلك بإطالق: فأهل السنة نعم جييزون أن يقول املؤمن

أنا مؤمن إن شاء اهللا شاكا يف أصل إميانه فهذا مينع أن : جييزونه من وجه ومينعونه من وجه، فمن قال
  .يستثين
زيد يف الطاعة وينقص باملعصية وأنه ال أنا مؤمن إن شاء اهللا وأراد أن اإلميان قول وعمل ي: ومن قال

يدري هل استكمل جوانب اإلميان أو ال وأيضا أن اإلميان احلقيقي هو ما خيتم اإلنسان به فال يدري ماذا 
  واضح؟. سيختم له به فيستثين ذا االعتبار فبهذا االعتبار االستثناء جائز

إن : زيد ال ينقص وال جيوز ألحد أن يستثين قالوااإلميان شيء واحد ال ي: الشاهد أن املرجئة الذين قالوا
  .أهل السنة الشكاك؛ ألم أجازوا أيش؟ االستثناء

واجلهمية تسميهم مشبهة؛ ألم يرون أن كل من أثبت هللا صفة فقد شبه اهللا خبلقه بناء على قواعد 
  .عقلية قعدوها وأسسوها، رمبا الشيخ يشري إىل شيء منها قريبا

 األشاعرة يسموم حشوية ونوابت - غالبا-وم حشوية أهل الكالم املقصود موأهل الكالم يسم
  .وغثاء وغثرا

حشوية معناها أم من حشو الناس أو أصحاب حشو يف الكالم يعين ما عندهم إال قال اهللا، قال 
 أم الرسول، ما عندهم قواعد عقلية، ما عندهم مقدمات منطقية؛ وهلذا مسوا أهل السنة حشوية مبعىن

 -أيضا-ويسموهم . ومسوهم نوابت مبعىن صغار ليسوا شيئا، النابتة الشيء الصغري احملتقر. أهل حشو
  .غثاء، والغثاء هو الشيء الرديء

  .يف اللغة العربية. وغثرة مبعىن أم جهال، الغثرة اجلماعة من 

)١/٥٨٦(  

  

 تارة جمنونا، وتارة -ليه وسلم  صلى اهللا ع-إىل أمثال ذلك كما كانت قريش تسمي النيب : يقول
  كاهنا، وتارة مفتريا فهل ضر هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم؟

  :أبدا فهؤالء أطلقوا على أهل السنة هذه األلقاب، وال تضر وهلذا قال الشاعر
  أن رمى فيه غالم حبجر ال يضر البحر أمسى زاخرا

  :ويقول اآلخر يف العسل
حلق يعتريه سوء تعبري تقول هذا جماج النحل متدحه مدحا وذما وما وإن تشا قلت ذا قيء الزنابري وا



  جاوزت وصفه
: وهلذا يقول ابن القيم كالما مجيال بعد ما أثبت بعض الصفات وتكلم على بعض الصفات قال رمحه اهللا

 وهو موصوف ا ال ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف ا جسما، يعين -تعاىل-فهذه املعاين ثابتة للرب 
ال ننفي هذه الصفات عن اهللا؛ ألنكم تسمون كل من اتصف ذه الصفات أنه جسم، كما أنا ال نسب 
الصحابة ألجل تسمية الروافض ملن حيبهم ويواليهم نواصب، وال ننفي قدرة الرب، ونكذب به ألجل 

عاله لتسمية أعداء تسمية القدرية ملن أثبته جربيا، والنرد ما أخرب به الصادق عن اهللا وأمسائه وصفاته وأف
احلديث لنا حشوية، وال جنحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه بتسمية الفرعونية 

  .املعطلة ملن أثبت ذلك جمسما مشبها
  :وهلذا قال

على عرشه إين إذن سم فمن ذلك التشبيه ال أتكتم فإن كان جتسيما ثبوت استوائه وإن كان تشبيها 
  ثبوت صفاته

  :قل عن شيخه شيخ اإلسالم قولهون
فإين كما زعموا ناصيب فال برح الرفض من جانيب فإن كان نصبا والء الصحاب وإن كان رفضا وال 

  آهلي
  .وباهللا التوفيق، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

  عالمة الوارث حقيقة هدي النيب أن حيصل له كما حصل للنيب من ابتالء
حلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا نبينا حممد عليه وعلى آله وصحبه بسم اهللا الرمحن الرحيم، ا

  .وسلم ومن وااله
  :قال املصنف رمحه اهللا تعاىل

)١/٥٨٧(  

  

 صلى اهللا -وهذه عالمة اإلرث الصحيح واملتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول اهللا : قالوا
 وقوال وعمال؛ فكما أن املنحرفني عنه يسموم بأمساء مذمومة  وأصحابه اعتقادا واقتصادا-عليه وسلم 

مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصرية، الذين هم 
  .أوىل الناس به يف احمليا واملمات باطنا وظاهرا

  ــــــــــــ
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

صالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد عليه وعلى آله احلمد هللا رب العاملني، وال



  .وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم
قالوا أي السلف الذين تقدم ذكر قوهلم أن كل من خالف السلف وصفهم بالوصف : يقول املؤلف

بة، تسميه  بأمساء مكذو- صلى اهللا عليه وسلم -الذي يعارض قوهلم كما كانت قريش تسمي النيب 
  .كاهن، شاعر، ساحر

  .وهذه عالمة اإلرث الصحيح: يقول
 املقتفي سنته ال بد أن حيصل له كما حصل - صلى اهللا عليه وسلم -عالمة الوارث حقيقة هدي النيب 

  .له عليه الصالة والسالم، وهذه عالمة اإلرث الصحيح واملتابعة التامة
 كلما اشتد البالء به، فالنيب - صلى اهللا عليه وسلم -يب ال شك أن اإلنسان كلما كان أكثر متابعة للن

 جاء يف احلديث أن املرء يبتلى على قدر دينه وأشد الناس بالء األنبياء مث - صلى اهللا عليه وسلم -
  .األمثل فاألمثل 

  . اعتقادا واقتصادا وقوال وعمال- صلى اهللا عليه وسلم -فإن السنة هي ما كان عليه رسول اهللا : يقول
 ..................................................................................

  ـــــــــــــــ
وقوال وعمال، فكما أن . اعتقادا معروف، واالقتصاد هو االستقامة على الطريق باعتدال ووسطية

أمساء مكذوبة مذمومة  وعن منهجه يسمونه ب- صلى اهللا عليه وسلم -املنحرفني عنه، عن سنة النيب 
 بأمساء مكذوبة ومذمومة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدم - صلى اهللا عليه وسلم -يسمون النيب 

  .الفاسدة

)١/٥٨٨(  

  

 أو - صلى اهللا عليه وسلم -يعين حىت ولو وجد من اعتقد أن هذا الوصف صادق يف وصفه مثال للنيب 
بناء على عقيدته الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصرية الذين  - صلى اهللا عليه وسلم -ألتباع النيب 

  .هم أوىل الناس به يف احمليا واملمات باطنا وظاهرا
 صلى - نعم، فسيحصل له ما للنيب - صلى اهللا عليه وسلم -كذلك كل من اقتدى واقتفى أثر النيب 

  .جل أن ينفر الناس عنه فسيجد من يطلق عليه أوصافا وألقابا مكذوبة؛ أل-اهللا عليه وسلم 
 بالسحر والكهانة والكذب قصدوا من ذلك - صلى اهللا عليه وسلم -فكفار قريش ملا وصفوا النيب 

  .تنفري الناس عنه
كذلك أتباعهم سيجدون من يناوئه ويلصق م هذه التهم املكذوبة كما هي احلال اآلن، يف وقتنا يطلق 

لكن هذه األلقاب ال تضر وال تؤثر . متشدد متطرف، نعمعلى املتمسك بالسنة املتمسك بدينه متزمت 



يف إميان املؤمن احلق؛ ألنه ما دام هذا الطريق هو الطريق الصحيح فال يعبأ اإلنسان مبا اعترض له يف 
  .نعم. طريقه هذا

الذين وافقوا النيب ببواطنهم، وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن حتقيق 
  بواطنال

وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن حتقيق 
البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا حبسب اإلمكان ال بد للمنحرفني عن سنته أن يعتقدوا فيهم 

من مل يبغض أبا بكر : ضينقصا يذموم به، ويسموم بأمساء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها كقول الراف
مث جيعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا، . وعمر فقد أبغض عليا؛ ألنه ال والية لعلي إال بالرباءة منهما

بناء على هذه املالزمة الباطلة اليت اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب؟ اعتقدوها صحيحة أو 
  عاندوا فيها

فقد سلب العباد القدرة : د الكائنات وخلق أفعال العبادمن اعتقد أن اهللا أرا: وكقول القدري
  .واالختيار، وجعلهم جمبورين كاجلمادات اليت ال إرادة هلا وال قدرة

)١/٥٨٩(  

  

إن اهللا فوق العرش فقد زعم أنه حمصور، وأنه جسم مركب وأنه مشابه : من قال: وكقول اجلهمي
  .خللقه

 علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب، وهو مشبه؛ ألن هذه إن هللا: من قال: وكقول اجلهمية واملعتزلة
الصفات أعراض، والعرض ال يقوم إال جبوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد، ومن 

 وكل متحيز كجسم مركب أو جوهر فرد، - وكل متحيز وكل متحيز كجسم-قال ذلك فهو مشبه
  .ومن قال ذلك فهو مشبه ألن األجسام متماثلة

ن حكى للناس مقوالم ومساهم ذه األمساء املكذوبة بناء على عقيدته اليت هم خمالفون له فيها فهو وم
  ) .١(} ولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله { وربه، واهللا من ورائه باملرصاد، 
  ــــــــــــ

 نعم ببواطنهم، وعجزوا - اهللا عليه وسلم  صلى-أما الذين وافقوا ببواطنهم وافقوا النيب : يقول. نعم
عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن حتقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا 

وباطنا حبسب اإلمكان، يعين لو أخذت أهل البدع هؤالء الذين أطلقوا على أهل السنة هذه األلقاب 
 عز -ام منهم من وافق النيب يف باطنه وقصد تعظيم اهللا لوجدت أم غالبا يدخلون يف أحد هذه األقس

  . وحرص على اتباع السنة، لكنه مل يستطع أن يوافق ذلك يف الظاهر، وهناك أسباب-وجل 



وهناك من وافقوه ظاهرا . وهناك أناس وافقوه يف الظاهر، لكنهم عجزوا عن حتقيق ذلك يف الباطن
وجه األمثل، فكل هؤالء ال بد كل من احنرف عن سنة النيب وباطنا، لكن ليس على الوجه األكمل أو ال

 - صلى اهللا عليه وسلم - منهم ومن غريهم أن يعتقد يف من اتبع سنة النيب - صلى اهللا عليه وسلم -
  .ومنهجه أن يعتقد فيه نقصا ويذمه بناء على هذه العقيدة اليت اعتقدها ويسميه بأمساء مكذوبة

__________  
  .٤٣: ر آية  سورة فاط-) ١(

)١/٥٩٠(  

  

الرافضي عنده قاعدة أن من . مث ضرب الشيخ هلذا أمثلة فأخذ أوال قول الرافضة وهذا ذكرناه باألمس
أحب أبا بكر وعمر، من توىل الصديق والفاروق فقد أبغض عليا، عنده يعين يستحيل أن جيتمع حب 

مر فقد أبغض عليا، ومن أبغض علي وحب أبو بكر وعمر وبناء على ذلك عنده من أحب أبا بكر وع
  .عليا فقد صار ناصبيا

  .وهلذا عنده أهل السنة ملا تولوا أبا بكر وعمر أم نواصب وأطلق عليهم هذا اللقب زورا وتانا
وهذه املالزمة باطلة وهذه من نسج خيال هذا الرافضي من قال لك أن من توىل أبا بكر وعمر أبغض 

  علي؟
  .ة وأهل السنة قاطبة يتولون اجلميع وحيبون اجلميع ويعرفون للجميع قدرهمالسلف قاطبة واألئمة قاطب

هذه املالزمة الباطلة اليت اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها، وهو الغالب، يعين منهم من يعتقد، : يقول
  .هذا منتهى عنه أن من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا هذا اعتقاده

  .عرفون احلق كحال اليهود لكنهم ال يقبلونهومنهم وهو األكثر املعاندون ي
من اعتقد أن اهللا أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة : وكقول القدري: يقول

  .واالختيار
 وخلقه فقد نفى عن - عز وجل -يعين الحظ هذه املالزمة عنده الباطلة من أثبت عموم مشيئة اهللا 

  .العبد القدرة واالختيار
عين ال ميكن عنده اإلنسان جيمع بني االثنني يثبت عموم مشيئة اهللا، عموم مشيئة اهللا وخلقه، وقدرة ي

  .العبد وفعل العبد
 - عز وجل -عنده إذا أثبت هذا فقد نفيت هذا؛ وهلذا عنده أهل السنة ملا أثبتوا عموم مشيئة اهللا 

بح العبد يف نظر القدرية عند أهل السنة  فقد سلبوا العبد قدرته ومشيئته، فأص-سبحانه-وعموم خلقه 
  جمبورا؛ وهلذا مسوا أهل السنة أيش؟



  .جربية بناء على هذه املالزمة الباطلة واالعتقاد الباطل
  .وجعلهم جمبورين كاجلمادات اليت ال إرادة هلا وال قدرة: يقول

)١/٥٩١(  

  

، وأنه جسم مركب وأنه مشابه إن اهللا فوق العرش فقد زعم أن اهللا حمصور: من قال: وكقول اجلهمي
  خللقه؛ وهلذا مسوا أهل السنة مشبهة جمسمة ليش؟

ألن عنده هذه القاعدة، تثبت أنت االستواء إذن يلزم على إثبات االستواء أنك تثبت أن اهللا حمصور، 
وأنه جسم وأنه مشابه هلذا إذن فأنت جمسم مشبه تزعم أن اهللا حمصور يف عرشه أو يف السماوات أو يف 

  .خلقه
فهذه القاعدة يعين أطلق هذا اللقب على أهل السنة بناء على هذه املالزمة الباطلة وهذه القاعدة 

  واضح؟. الباطلة
وكقول، شبهة التجسيم وشبهة التركيب هذه من أبرز الشبه اليت نفى املعطلة الصفات بسببها، متسكوا 

ثبت هللا الصفات أو أثبت أن اهللا عال بقضية شبهة التجسيم وشبهة التركيب؛ ألم يزعمون أن من أ
  على اخللق

 هذه الصفات العلم القدرة، السمع، البصر، احلياة، - عز وجل -فقد زعم أن اهللا جسم، ومن أثبت هللا 
  واضح؟. الكالم، الوجه، اليدين فقد زعم أن اهللا مركب من هذه الصفات

ركيب؛ ألنه يراد به معىن حق ويراد به معىن وهلذا من األلفاظ املة املبتدعة لفظ التجسيم، ولفظ الت
 من األمساء - عز وجل -باطل فتشبث ذه األلفاظ أهل البدع من املعطلة؛ ألجل نفي ما يستحقه اهللا 

والصفات الحظوا، جاءوا ذه األلفاظ؛ ليشوشوا على أذهان العامة، يعين عامة الناس ما يقبل أن تقول 
  .سم، فنفى الصفات ذه األمساء اليت تنفر منها النفوس والفطر السليمةإن اهللا مركب أو إن اهللا ج: له
 من األمساء والصفات الحظوا - عز وجل -األلفاظ أهل البدع من املعطلة ألجل نفي ما يستحقه اهللا . 

إن اهللا مركب : جاءوا ذه األلفاظ؛ ليشوشوا على أذهان العامة، يعين عامة الناس ما يقبل أن تقول له
  . إن اهللا جسم، فنفى الصفات ذه األمساء اليت تنفر منها النفوس والفطر السليمةأو

)١/٥٩٢(  

  

إن هللا علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب، وهو مشبه؛ : وكقول اجلهمية واملعتزلة من قال: يقول
  .ألن هذه الصفات أعراض، العلم والقدرة، نعم، والرؤية واحلياة والقدرة هذه عرض



العرض عندهم هو الذي ال يقوم بنفسه وال يبقى زمانني يبطل يف ثاين حال : يف القسم األولوقلنا 
  وجوبا، يعين اآلن الكالم إذا أطلقه اإلنسان انتهى يف حلظة هل يبقى هل يبقى؟

  كذلك الرؤيا هل تبقى؟
  . مسوها أعراضاتنتهي يف حلظة، أو يف أول حال ال تبقى، خبالف مثال اليد، خبالف الوجه، فهذه الصفات
  .فعندهم عند اجلهمية واملعتزلة خالفا لألشاعرة، األشاعرة يثبتون احلياة العلم، القدرة

فعند املعتزلة واجلهمية أن من أثبت هللا العلم، والقدرة، والسمع، والبصر فهو مشبه؛ وهلذا عندهم 
  لة؟األشاعرة مشبهة وأهل السنة مشبهة بناء على ماذا معاشر اجلهمية واملعتز

بناءا على أن هذه أعراض، والعرض ال يقوم إال جبسم واألجسام مركبة، إذن أنتم تقولون إن اهللا : قالوا
 بناء على هذه القاعدة الفاسدة املركبة - عز وجل -جسم، واألجسام متماثلة، إذن أنتم تشبهون اهللا 

  .من هذه املقدمات الفاسدة
ات مشبه جمسم بناء على أن من أثبت هذه الصفة اليت هي فهم إذن أطلقوا على من أثبت هللا هذه الصف

ألن هذه : مث قال. نعم. أعراض أن العرض ال يقوم إال جبسم واألجسام متماثلة إذن فقد شبه اهللا بغريه
  .الصفات أعراض، والعرض ال يقوم إال جبوهر، واجلوهر عندهم عبارة عن املتحيز

  ا الكأس عرض وال جوهر؟كل شيء متحيز يسمى عندهم جوهرا، فمثال هذ
  .جوهر؛ ألنه متحيز ينحاز بكل الكيان، ينحاز مبكان يقدر له مكان

يعين ال ينقسم بنفسه . واجلوهر عندهم ينقسم إىل قسمني بسيط وهو ما ال يقبل االنقسام ال بالفعل وال 
  .وال بتقسيم غريه

  .واملركب من جوهرين فردين فصاعدا وهو اجلسم
  القدرة واحلياة عرض وال جوهر؟العلم و: فهم يقولون

)١/٥٩٣(  

  

  .عرض، والعرض ال يقوم إال جبسم
  .ماشي. أنتم اآلن تثبتون هللا احلياة والعلم والقدرة

  .وحنن ال ميكن أن نتصور أن تقوم هذه األعراض إال جبسم
 عز -إن اهللا جسم واألجسام مركبة إذن أنتم تشبهون اهللا : مبعىن، إذن يلزم على ذلك أنكم تقولون

  . ذا اخللق الذي هو جسم مركب بناء على هذه القاعدة الفاسدة-وجل 
  .ال يقوم إال جبوهر متحيز، واحليز عندهم عبارة عن املكان أو تقدير املكان هذا معىن احليز: قال

  .فاجلوهر هو الذي يتحيز يعين له مكان، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد



  .ال يقبل االنقسام. و الذي ال ال ال، العرض وعرفنا تعريف اجلوهر الفرد ه
هذه على كلٍّ مصطلحات منطقية حنن معاشر أهل السنة ال نسلم هلم بكل هذه املقدمات وال ذه 
التعريفات، لكن اآلن من باب التسليم هلم أو هذا اعتقادهم وليس هذا جماال للمناقشة والرد وإال 

  .زؤ أو االنقسام بنفسه وال بغريهاجلوهر الفرد عندهم هو ما ال يقبل التج
حنن ال نسلم هلم وجود جوهر ال يقبل االنقسام، بل عندنا أن األشياء كلها املخلوقات نعم تتحلل، 

تتحلل إىل أن تنتهي تفىن، عندهم ال هذه املخلوقات ال بد أن تنتهي إىل اجلوهر الفرد اجلوهر الفرد هذا 
  .سلم بيههو خالص ما عاد يقبل التجزؤ وهذا غري م

الشاهد أن هذه األلفاظ اليت هي العرض، اجلسم، التركيب، اجلوهر الفرد، اجلوهر املركب كلها من 
 أو عن اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -األلفاظ املبتدعة اليت مل تؤثر عن الصحابة فضال أن تؤثر عن النيب 

عها أهل الكالم؛ وهلذا ال تقبل  ومل يقل ا سلف األمة إمنا هي من األلفاظ اليت ابتد- عز وجل -
  .بإطالق وال ترد بإطالق

  .ال بد من التفصيل، ال بد من االستفسار؛ لنعرف ما مراد هذا الشخص من هذا االصطالح
  .فإن أراد معىن حق قبل املعىن دون اللفظ، وإن أراد معىن باطال رددنا اللفظ واملعىن

  .وهذا قررناه أكثر من مرة

)١/٥٩٤(  

  

  . قال ذلك فهو مشبه؛ ألن األجسام متماثلةومن: يقول
هذه النتيجة اليت يريد أن ينتهي إليها هذا اجلهمي وهذا املعتزيل أنك ما دام تثبت هللا العلم والقدرة 

  فالنتيجة أنك مشبه ليش رميتك بالتشبيه؟
  .هإذن أنت مشب. ألن هذه أعراض، واألعراض ال تقوم إال جبسم واجلسم مركب واألجسام متماثلة

  
من حكى عن الناس املقاالت ومساهم ذه األمساء املكذوبة بناء على عقيدم اليت هم خمالفون : يقولون

له فيها فهو وربه مبا نكون تطلق على فالن أنه جربي وفالن ناصيب وفالن جمسم وفالن مشبه وفالن من 
  .هذا احلق هو احلق ال يتغري: الشيخ يقول. حشو الناس

م على الكتاب والسنة، أما هذه األلقاب اليت أطلقتها على من خالفك يف معتقدك نعم، احلق هو الذي قا
  . وأنت وربك وسيتوىل اهللا أمرك- عز وجل -فهذا بينك وبني اهللا 

ون مبعىن أن أهل السنة ال يرفع) ١(} ولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله { واهللا من ورائه باملرصاد، : يقول
  .رأسا هلذه األلقاب



املقصود إحقاق احلق كونك تطلق على هذا اللقب أو هذا االسم أو هذا الوصف ال يهم منها بشيء، 
  .نعم. إمنا علي أن أبني لك احلق وأعتقد أن هذا هو احلق بغض النظر عن االسم الذي أطلقته

  األقسام املمكنة يف آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام
  لصفات على ظاهرهامن قال بأن ا

ومجاع األمر أن األقسام املمكنة يف آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل 
  .القبلة

  .هي على خالف ظاهرها، وقسمان يسكتون: جترى على ظواهرها، وقسمان يقوالن: قسمان يقوالن
  .أما األولون فقسمان

رها من جنس صفات املخلوقني، فهؤالء املشبهة، ومذهبهم أحدمها من جيريها على ظاهرها، وجيعل ظاه
  .باطل أنكره السلف وإليهم يتوجه الرد باحلق

__________  
  .٤٣:  سورة فاطر آية -) ١(

)١/٥٩٥(  

  

والثاين من جيريها على ظاهرها الالئق جبالل اهللا، كما جيري ظاهر اسم العليم، والقدير، والرب، واإلله، 
وحنو ذلك، على ظاهرها الالئق باهللا، على ظاهرها الالئق جبالل اهللا فإن ظواهر هذه واملوجود، والذات، 

  .إما جوهر حمدث، وإما عرض قائم به: الصفات يف حق املخلوق
  .فالعلم والقدرة والكالم واملشيئة والرمحة والرضا والغضب وحنو ذلك يف حق العبد أعراض

  .والوجه واليدين والعني يف حقه أجسام
كان اهللا موصوفا عند عامة أهل اإلثبات بأن له علما وقدرة وكالما ومشيئة ومل يكن ذلك عرضا فإذا 

جيوز عليه ما جيوز على صفات املخلوقني جاز أن يكون وجه اهللا ويداه صفات ليست أجساما ليست 
  .أجساما جيوز عليها ما جيوز على صفات املخلوقني

  ــــــــــــ
  
ما تقدم أن األقسام املمكنة يف آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم مجاع األمر في: يقول. نعم

عليه طائفة من أهل القبلة، يعين عندنا اآلن آيات وأحاديث الصفات هناك قسمان يقوالن جترى على 
  .وقسمان يقوالن جترى على خالف الظاهر. ظاهرها

  .وقسمان يسكتون وميسكون



اس أهل القبلة املسلمون ال خيرج أحد منهم عن أحد هذه األقسام بدأ الشيخ بالقسمني األولني والن
  .الستة جتاه نصوص الصفات
  .جترى هذه النصوص على ظاهرها ينقسمون إىل قسمني: القسمان اللذان يقوالن

القسم األول من جيريها على ظاهرها وجيعل ظاهرها من جنس صفات املخلوقني، فهؤالء املشبهة 
حنن جنري هذا اللفظ على ظاهره ونعتقد أن ) ١(} ثُم استوى علَى الْعرشِ { الوا مذهبهم باطل، الذين ق

ظاهره من جنس ما هو ثابت للمخلوق فهذا االستواء ال نعرف إال استواء املخلوق على املخلوق فنحن 
  واضح؟. نثبت االستواء هللا كاستواء املخلوق على املخلوق

  .كر عليهم السلفوهؤالء هم املشبهة وهم الذين أن
  .وإليه توجه الرد باحلق يعين بان وظهر ووضح الرد عليهم: يقول

__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(

)١/٥٩٦(  

  

  .فبطالن مذهبهم ظاهر ال حيتاج إىل كثري عناء
رها إن ظاه: القسم الثاين من الذين أجروا نصوص الصفات على ظاهرها أهل السنة، وهؤالء الذين قالوا

، نعم؟ "يرتل ربنا) "٢(} لما خلَقْت بِيدي { ) ١(} ويبقَى وجه ربك { مراد، ظاهر هذه النصوص 
  عجب اهللا،

 } هنوا عضرو مهنع اللَّه يض٣(} ر. (  
ثبته  جيريه على ظاهره ون-سبحانه وتعاىل-ظاهر هذه النصوص مراد وهو على الوجه الالئق به : قالوا

 فنثبت االستواء حقيقة، له العلو واالرتفاع على الوجه -سبحانه وتعاىل-على الوجه الذي يليق به 
  .الالئق به، نثبت اليدين هللا حقيقة على الوجه الالئق به، كذلك الوجه، كذلك بقية األمساء والصفات

الذات، وحنو ذلك، على كما يجرى ظاهر اسم العليم، والقدير، والرب، واإلله، واملوجود، و: يقول
  .ظاهرها الالئق جبالل اهللا فإن ظواهر هذه الصفات يف حق املخلوقني

  .واآلن كأن اآلن بريد على األشاعرة، األشعرية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض
 ال على الوجه -سبحانه وتعاىل- هذه الصفات على الوجه الالئق به - عز وجل -يقول حنن نثبت هللا 

  . هو ثابت للمخلوقالذي
فإن ظواهر هذه الصفات يف حق املخلوق إما جوهر حمدث، وإما عرض قائم، يعين لو الحظنا : يقول

  .هذه الصفات العلم، الوجه، اليد، القدرة إما عرض أو جوهر، هذا بالنسبة للمخلوق



  .لعبد أعراضفالعلم والقدرة والكالم واملشيئة والرمحة والرضا والغضب وحنو ذلك يف حق ا: يقول
__________  

  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ١(
  .٧٥:  سورة ص آية -) ٢(
  .١١٩:  سورة املائدة آية -) ٣(

)١/٥٩٧(  

  

 يثبتون العلم والقدرة الكالم واملشيئة، لكنهم مثال ينفون الرمحة والغضب والرضا - اآلن-األشاعرة
فوا الرضا والغضب والرمحة حبجة عدم ومجيع هذه الصفات بالنسبة يف حق املخلوق أعراض فإن ن

وال نعقل الرمحة إال الرقة اليت يف . ألن ال نعقل الرضا إال رضا هذا املخلوق الذي هو : التشبيه قالوا
  .النفس وال نعقل غضبا إال غليان دم املخلوق

  . للجميعكذلك الكالم والعلم والقدرة اجلميع أعراض، فإما أن تنفوا للجميع وإما أن تثبت: قيل هلم
  

الوجه واليد والعني يف حقه يف حق املخلوق أجسام فنحن نثبت ظواهر هذه األدلة، لكن على : يقول
  . ليس على الوجه الثابت للمخلوق اليت هي أعراض وأجسام-سبحانه-الوجه الالئق به 

وصوف عند فإذا كان اهللا موصوفا عند عامة أهل اإلثبات بأن له علما وقدرة وكالما ومشيئة، م: يقول
  ..عامة أهل اإلثبات أهل السنة واألشاعرة هؤالء عموم أهل 

  األشاعرة يثبتون بعض الصفات فاجلميع متفقون اآلن على إثبات العلم والقدرة والكالم واملشيئة ماشي؟
  .وإن مل يكن ذلك عرضا وهو عند اجلميع ليس بعرض: يقول

يعين هذه الصفات ليست . لى صفات املخلوقنيعند األشاعرة وعند أهل السنة جيوز عليه ما جيوز ع
  .بأعراض كما هي احلال يف حق املخلوق

طيب اجلواب جاز أن يكون وجه اهللا ويداه هاتان الصفتان، نعم اللتان يثبتهما أهل السنة وينفيهما 
  .األشاعرة جاز أن يكون وجه اهللا ويداه ليست أجساما

 نقع يف التجسيم نقول لكم أيضا ال تثبتوا هللا القدرة واإلرادة ال ميكن أن نثبت هللا وجه لئال: أنتم تقولون
  .ألن هذه أعراض واألعراض ال تقوم إال جبسم فأنتم إذن جمسمة

  .ليست أجساما، ليست أجساما جيوز عليها ما جيوز على صفات املخلوقني: يقول
الظاهر مراد لكنه وعندهم أن . إذن فأهل السنة جيرون نصوص الصفات ونصوص اإلثناء على ظاهرها

  .نعم. على الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل



)١/٥٩٨(  

  

  القول يف الصفات كالقول يف الذات
وهذا هو املذهب الذي حكاه اخلطَّايب وغريه عن السلف، وعليه يدل كالم مجهورهم، وكالم الباقني ال 

قيقة من غري أن تكون من خيالفه، وهو أمر واضح فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات اهللا ثابتة ح
  .جنس املخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غري أن تكون من جنس صفات املخلوقات

  .ال أعقل علما ويدا إال من جنس العلم واليد املعهودين: فمن قال
فكيف تعقل ذاتا من غري جنس ذوات املخلوقني، ومن املعلوم أن صفات كل موصوف تناسب : قيل له

  .قتهذاته وتالئم حقي
إال ما يناسب املخلوق فقد ضل يف عقله ) ١(} لَيس كَمثْله شيٌء { فمن مل يفهم من صفات الرب الذي 

  .ودينه
  إذا قال لك اجلهمي كيف استوى؟: وما أحسن ما قال بعضهم

  .أو كيف يرتل إىل مساء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ وحنو ذلك
  كيف هو يف نفسه؟: فقل له

فالعلم بكيفية الصفة : علم ما هو إال هو، وكنه الباري غري معلوم للبشر، فقل لهال ي: فإذا قال لك
مستلزم للعلم بكيفية املوصوف، فكيف ميكن أن تعلم بكيفية صفة ملوصوف، ومل تعلم كيفيته، وإمنا تعلم 

 عن الذات والصفات من حيث اجلملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه املخلوقات يف اجلنة، قد ثبت
  .ليس يف الدنيا مما يف اجلنة إال األمساء:  أنه قال- رضي اهللا عنه-ابن عباس

 أن يف - صلى اهللا عليه وسلم -وقد أخرب اهللا أنه ال تعلم نفس ما أخفى هلم من قرة أعني، وأخرب النيب 
  .اجلنة ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

  ن خملوقات اهللا، كذلك فما الظن باخلالق سبحانه وتعاىل؟فإذا كان نعيم اجلنة وهو خلق م
  ــــــــــــ

ذكر هنا الشيخ قاعدتني أو أكثر يف الصفات، وميكن استخدام هذه القواعد يف الرد على . نعم
  .املخالفني، يف الرد على املعطلة

__________  
  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(

)١/٥٩٩(  

  



فإن الصفات كالذات فكما : يف الصفات كالقول يف الذات؛ وهلذا قال الشيخفالقاعدة األوىل أن القول 
أن ذات اهللا ثابتة حقيقة من غري أن تكون من جنس املخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غري أن تكون 

  .من جنس صفات املخلوقات
  هل تثبت هللا الذات؟: يقال هلذا املعطل

هل هذه الذات مثل ذوات املخلوقات، املخلوقات : عم، قلناهذا املعطل فإن قال ن. هي أقصى وآخر ما 
  هلا ذات؟
  .وكذلك صفات هذه الذات: ال، قلنا: فإن قال

 صفات هذه الذات تالئم هذه الذات وصفات -سبحانه- تالئم تالئمه - عز وجل -صفات ذات اهللا 
  .ذات املخلوق تالئم ذات املخلوق ال فرق بني هذا وذاك

  .اخلصموهذا من باب إلزام 
القول يف الصفات كالقول يف الذات، فإن زعمت أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فكذلك : يقال له

أيضا الصفات إثباا ال يستلزم : ال إثبات الذات ال يستلزم التشبيه، قلنا لك: إثبات الذات، وإن قلت
أنا : دين لو قال لنا هذا املعطلال أعقل علما ويدا إال من جنس العلم واليد املعهو: التشبيه، فمن قال

أصال ال ميكن أتصور ال أعقل علم وال يد إال علم هذا املخلوق ويد هذا املخلوق، نرد عليه مباشرة 
  فكيف تعقل ذاتا من غري جنس ذوات املخلوقني؟: ونقول له

  ألست اآلن تثبت هللا ذات؟
  كيف عقلتها وتصورا أن هناك ذات خمالفة لذوات املخلوقني؟

ذا أثبت ذلك، فأثبت هذه الصفات للعلم واليدين والوجه يف هذه الذات الئقة فيه من غري جنس فإ
فكيف تعقل ذاتا من غري جنس ذوات املخلوقني ومن املعلوم أن صفات كل : صفات املخلوقني، قيل له

  موصوف تناسب ذاته وتالئم حقيقته؟
  .وهذا معلوم حىت يف نطاق البشر، يف نطاق املخلوقات

  إن صفات بين آدم مثل مثال صفات الذر، هل يد النملة مثل يد الفيل؟:  يقول قائلهل
  هل مسع اإلنسان مثال مثل مسع ذاك املخلوق اآلخر؟

  .كل خملوق له من الصفات ما يناسبه

)١/٦٠٠(  

  

  إذا كان هذا يف حق املخلوق، فما الظن باخلالق سبحانه وتعاىل؟
وهلذا شيخ اإلسالم مثَّل أو ميثل .  ال متاثل صفات املخلوقني-ه وتعاىلسبحان-فصفاته تناسبه تليق جبالله 



  العرش موجود أعظم وأكرب املخلوقات على اإلطالق، نعم؟: أحيانا يقول
  إن وجود البعوضة مثل وجود العرش؟: والبعوضة موجودة، هل يقول عاقل

  وهذا خملوق مع خملوق، فما الظن للخالق مع املخلوق؟
إال ما يناسب املخلوق فقد ضل يف عقله ) ١(} لَيس كَمثْله شيٌء { ن صفات الرب الذي فمن مل يفهم م

  .ودينه
 إال ما هو ثابت - عز وجل -إذا كنت ال نفهم من إثبات هذه الصفة أو هذه الصفات املنسوبة هللا 

 قال لك اجلهمي إذا: ما أحسن ما قال بعضهم: يقول. املخلوق فهذا ضالل يف العقل، وضالل يف الدين
  كيف استوى؟ وكيف يرتل إىل مساء الدنيا؟

استوى على العرش : بأنه ميكن االستواء والرتول، فإذا قال يل اجلهمي أو املعتزيل واألشعري قلت له
  كيف يرتل؟: أيرتل ربنا كل ليلة فقال

  وكيف استوى؟
أنت اآلن :  كأنه يقول-عز وجل  -نعم، لتقرير أو ألجل أن يقرر باطله، يقرر نفي هذه الصفة عن اهللا 

  تشبه اخلالق باملخلوق كيف استوى؟
ما نعرف استواء إال استواء املخلوق عن خملوق استواء اإلنسان على الكرسي استواء اإلنسان على ظهر 

  .الدابة، والرتول من أعلى إىل أسفل
  كيف هو يف نفسه؟: فاجلواب مباشرة يرد عليه وهذا يف كرسي فقل له

   يف نفسه؟كيف اهللا
وكذلك أنا ال أعلم كيفيته وال كيفية وجهه : ال أعلم كيف هو، فقل له: ال يعلم، قلت: فإذا قال لك
  .وال كيفية يداه

فالعلم بكيفية الصفة : ال يعلم ما هو إال هو، وكنه الباري غري معلوم للبشر، فقل له: يقول فإذا قال لك
  عرفة كيفية الصفة وأنت جتهل كيفية املوصوف؟مستلزم للعلم بكيفية املوصوف كيف تطالبين مب

__________  
  .١١:  سورة الشورى آية -) ١(

)١/٦٠١(  

  

  . ال أعلم كيفيته من هذا املوصوف-أيضا-فإذا نفيت علمك بكيفية املوصوف فأنا 
فكيف ميكن أن تعلم بكيفية صفة املوصوف، ومل تعلم كيفيته، وإمنا تعلم الذات والصفات من : يقول
  ث اجلملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه املخلوقات؟حي



الشيخ اآلن ضرب مثل مبثالني لتقريب املسألة إىل األذهان أنه ال يلزم من إثبات الصفة هللا املماثلة لصفة 
  .املخلوق يف االسم التماثل والتشابه يف أيش؟ يف احلقيقة

أخربنا أن يف اجلنة لنب وعسل وماء وأار  - عز وجل -املثال األول موجود يف اجلنة، اهللا : يقول
  نعم؟. وزوجات وفاكهة وقصور

ويف الدنيا مثيل هلذه األشياء يف األمساء فيها لنب عندنا لنب وعسل وفاكهة فهل يقول عاقل إن موجودات 
  الدنيا مثل جمودات اآلخرة؟

احلقائق اهللا أعلم ا؛ وهلذا قال . ليس يف الدنيا مما يف اجلنة إال األمساء:  يقول- رضي اهللا عنه-ابن عباس
 ما ال عني رأت وال أذن مسعت - يعين اجلنة- باحلديث املتفق عليه فيها- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

فإذا كان ) ١(} فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ { : وال خطر على قلب بشر اقرءوا إن شئتم
  .قياس األوىلوهذا هو ال

إذا كان اتفاق املخلوق مع املخلوق يف االسم ال يلزم منه التماثل يف املسمى، فاتفاق اخلالق أو اتفاق 
  .صفات اخلالق مع صفات املخلوق يف االسم من باب أوىل أال يلزم من ذلك التماثل

  واضح؟
ا خملوقة، اتفقا يف االسم لنب يعين اآلن عندنا موجودات خملوق مع خملوق، اجلنة خملوقة وموجودات الدني

 - عز وجل -ولنب، عسل وعسل، واختلفا يف احلقيقة فاتفاق، إذا كان املخلوق له وجه ويد، واهللا 
. موصوف بأن له وجه ويدين، فاالتفاق باالسم ال يلزم منه االتفاق باملسمى وهذا هو القياس األوىل

  .نعم
  ىلاالعتبار بالروح عن الكالم يف كيفية اهللا تعا

__________  
  .١٧:  سورة السجدة آية -) ١(

)١/٦٠٢(  

  

وهذه الروح اليت يف بين آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، 
  أفال يعترب العاقل ا عن الكالم يف كيفية اهللا تعاىل؟

ماء، وأا تسل منه وقت الرتع كما مع أنا نقطع بأن الروح يف البدن، وأا خترج منه وتعرج إىل الس
نطقت بذلك النصوص الصحيحة، ال نغايل يف جتريدها غلو املتفلسفة، ومن وافقهم حيث نفوا عنها 
الصعود والرتول، واالتصال بالبدن واالنفصال عنه، وختبطوا فيها حيث رأوها من غري جنس البدن 

صفات ثابتة هلا حبسبها، إال أن يفسروا كالمهم مبا وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن ال ينفي أن تكون هذه ال



  يوافق النصوص، فيكونون قد أخطئوا يف اللفظ، وأنى هلم بذلك؟
  ــــــــــــ

مثال ذلك الروح أقرب شيء لإلنسان، وصفت بأوصاف معروفة ومعلومة جاء صفاا يف السنة . نعم
وهي ليست من جنس هذا البدن .  نعم.أا تذهب وجتيء وتسل وختاطب وتسمع وتصعد إىل السماء

 وموصوفة ببعض - عز وجل -املعهود، خمالفة متاما فإذا كانت هذه الروح وهي خملوقة من خملوقات اهللا 
ومع ذلك بينها من التباين الشيء الكثري، فما الظن . الصفات املوافقة لصفات هذه األشياء املشاهدة 

  باخلالق واملخلوق؟
مع أا مع أنا نقطع بأن الروح يف البدن، :  يف الكالم على الروح، يقول-ه اهللارمح-مث استطرد الشيخ 

وأا خترج منه وتعرج إىل السماء، وأا تسل منه وقت الرتع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة ال 
  .نغايل يف جتريدها غلو املتفلسفة

 - عز وجل -سفة كما وصفوا اهللا الفال. من أكثر الناس أو أكثر املنكرة غلت يف وصف الروح بالسل 
  .وهلذا وصفوا الروح باملمتنع، مبمتنع الوجود

ال هي داخل البدن، وال خارجه، بل وال داخل العامل وال خارجه وال هي متصلة بالبدن، وال : قالوا
  .منفصلة، وال هي مباينة وال مداخلة، وال متحركة وال ساكنة

  ؟.إذن ما هو هذا 

)١/٦٠٣(  

  

املولود بالنسبة لك اآلن الذي ما . دم، العدم ينقسم إىل قسمني ممكن الوجود، وممتنع الوجودال ليس الع
  أتى معدوم، لكنه ممكن الوجود وال ممتنع الوجود؟

  .ممكن الوجود لكن مولود لك ال هو موجود وال معدوم وال حي وال ميت هذا ممتنع الوجود
   .- عز وجل -ة كما وصفوا اهللا أشد األشياء امتناع فهم وصفوا الروح ذه الصف

ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والرتول، يعين ال تصعد وال ترتل، واالتصال بالبدن : يقول
  واالنفصال عنه هي كانت غري متصلة وال منفصلة إذن أين هي اآلن؟

كون الصفات وختبطوا فيها حيث رأوها من غري جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن ال ينفي أن ت
  .ثابتة هلا حبسبها

كوا ليست مماثلة ليست من جنس هذا البدن ال يلزم من ذلك أن ننفي عنها هذه الصفات الثابتة هلا 
من الصعود والرتول، وأا تسل وأا ختاطب وتسمع إال أن يفسروا كالمهم مبا يوافق النصوص، مبعىن 

وص، فيكونون قد أخطئوا يف اللفظ، يعين أخطئوا يف أن يفسروا هذا النفي مبا يوافق ما جاء يف النص



  .اللفظ، لكن املعىن صحيح
وأنى هلم بذلك يعين الوصف الذي جاءوا به ال ميكن يتفق مع نصوص الوحيني ألي : لكن يقول الشيخ

  .نعم. اعتبار قادم
  الذين يقولون إن ظاهر هذه النصوص غري مراد

عين الذين يقولون ليس هلا يف الباطن مدلول هو صفة اهللا تعاىل وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أ
قط، وأن اهللا ال صفة له ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية، وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض 

الصفات السبعة أو الثمانية أو اخلمسة عشر، أو يثبتون األحوال دون الصفات، كما عرف من مذاهب 
  .ء قسمان، قسم يتأولوااملتكلمني، فهؤال

  ــــــــــــ
إن ظاهر هذه النصوص غري مراد ينفون الظاهر يتفقون على نفي داللة هذه : القسمان اللذان يقوالن

 يعين ينفون عن اهللا الصفات، ال يثبتون هللا شيئا -سبحانه وتعاىل-النصوص على الصفات الالئقة باهللا 
  .من الصفات أو يثبتون بعض الصفات

)١/٦٠٤(  

  

ظاهر هذا النص الدال على هذه الصفة اهللا ليس له صفة، وسنرى موقفهم من : الشاهد أم يقولون
  .هذه النصوص

ليس هلا يف الباطن مدلول هو صفة هللا : وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعين الذين يقولون: يقول
 ال يدل على إثبات صفة االستواء وأن اهللا ال :يقول) ١(} ثُم استوى علَى الْعرشِ  { - عز وجل -

 دائما بالسلب بالنفي، بل صفاته إما سلبية وهذا مذهب - عز وجل -صفة له ثبوتية؛ ألم يصفون اهللا 
  .غالة اجلهمية والفالسفة

  .معنا صفات سلبية أخذناها يف القسم األول
  .النفي يعين يسلطون أداة النفي على هذه الصفات

لم، وليس له علم وال قدرة وال إرادة، وال مشيئة، وليس له وجه وال هو فوق وال حتت، وال اهللا ال يتك
  .ميني، يسلبون عنه الصفات الثبوتية

   .- عز وجل -هكذا يصفون اهللا 
  .وإما إضافية، والصفات اإلضافية هي اليت ال ميكن أن تعقل صفة إال مبا يقابلها

مها إال باألخرى مثل األبوة، والبنوة، يعين ال ميكن نسمي هذا هي عبارة عن ماهيتني ال يتم تعطل أحد
أب إال مع وجود االبن، وال ميكن أن نسمي هذا ابن إال مع وجود األب، فالفالسفة وصفوا اهللا 



  . هو العلة األوىل-تعاىل اهللا عن ذلك-باإلرادة مثل قالوا إن اهللا هو العلة 
 عندهم إال مع وجود املعلول فلو مل يكن هناك معلول ملا  ا- عز وجل -وهذه الصفة مل يوصف اهللا 

  .وصف بذلك
  . باإلضافات، وليس بالصفات الثبوتية- عز وجل -فهم يصفون اهللا 
  . بأنه خالق وجد اخللق أو ما وجد اخللق- عز وجل -حنن نصف اهللا 

  واضح؟
  .هم ال، يصفونه بالصفات اإلضافية

__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(

)١/٦٠٥(  

  

وإما مركبة منهما أي من السلبية واإلضافية، أحيانا يصفونه بالسلب، وأحيانا يصفونه باإلضافة : يقول
أو يثبتون بعض الصفات، وهؤالء من؟ األشاعرة، السبعة وهي هذه يتفق عليها مجهور األشاعرة العلم، 

  ماشي؟. القدرة اإلرادة، احلياة، السمع، البصر، الكالم
  .أو الثمانية أكثرهم يضيف إىل هذه السبع البقاء صفة البقاء أو اخلمسة عشر: ليقو

حقيقة هذه ال يتفقون عليها، وغالبا موجودة عند املتقدمني، فهناك بعض الصفات مثال يثبتها أبو احلسن، 
، وهناك صفات أخرى يثبتها الباقالين وهناك صفات يثبتها البيهقي، وهناك صفات يثبتها ابن فورك

  .فمختلفون
  .الشاهد أم إما يثبتوا سبع أو مثان أو مخس عشرة، أو يثبتون األحوال دون الصفات

  .وأول من قال باألحوال أبو هاشم من املعتزلة، وتبعه على ذلك من األشاعرة الباقالين واجلويين
  .غري معقولة: وحقيقةً األحوال من األشياء اليت كما قال العلماء

  .؛ وهلذا وصفها أبو هاشم نفسه. معقولة، كسب األشعري وأحوال أيب هاشم ثالثة غري: قالوا
  ما هي احلال؟: قلنا له
هي اليت ال موجودة، وال معدومة وال معلومة وال جمهولة، وهذا يف واقع األمر ميكن؛ وهلذا : قال

  .اختلفت أقوال أهل العلم يف حتديد هذه احلال؛ وهلذا قال ابن حزم كالما مجيال
إن هاهنا أحواال ليست حقا وال باطال، وال هي :  وأما األحوال اليت ادعتها األشعرية فإم قالوا:قال

خملوقة وال غري خملوقة، وال هي موجودة وال معدومة، وال هي جمهولة وال هي معلومة، وال هي أشياء وال 
  .هي ال أشياء، وذكر بعض هذه الصفات املتناقضة، مث عد هذا صفصطة وهذيان



  .ا البغدادي فذكر أن أبا هاشم مل يعقل هو معىن احلالأم
  فكيف نرد عليه؟: يقول

  يعين إذ كان هو ما عقل هذه احلال، فكيف نرد عليه؟
  .، هي عقلية صرفة..ما بودنا ندخل يف

  .احلال هي املرحلة اليت بني الصفة والذات
  عندنا عامل وعلم، ماشي؟

)١/٦٠٦(  

  

سطة هي اليت يسموا احلال هذه من حمارات أهل الكالم ومن صفصطام علم للعامل هذه املرحلة املتو
  .اليت ال نتيجة وراءها

  .الشاهد أن منهم من يثبت األحوال
نعم هذا مذهب هؤالء، مذهب هؤالء أن ظاهر النصوص غري مراد وال تدل على صفة : يقول الشيخ
أو األحوال، إمنا اتفقوا على نفي داللة هذه  سواء وقف اهللا يف السل أو اإلضافة - عز وجل -ثبوتية هللا 

  نعم، نعم؟. النصوص على إثبات هذه الصفات
من؟ ال ال، معتزيل وهناك فرقة يقال هلا اهلامشية تبعها األشاعرة الباقالين واجلويين معروف الباقالين 

. نعم.ب األشاعرةواجلويين هلم قيمة عند األشاعرة كون هؤالء من أكثر أئمة األشاعرة الذي قعدوا ملذه
  .من املعتزلة. وطفرة النظام طفرة النظام، النظام 

  املعطلة واملفوضة
فهؤالء قسمان، قسم يتأولوا ويأولون املراد مثل قوهلم استوى مبعىن استوىل؛ أو مبعىن علو املكانة 

وقسم .  املتكلفنيوالقدر، أو مبعىن ظهور نوره للعرش، أو مبعىن انتهاء اخللق إليه، إىل غري ذلك من معاين
  .يقولون اهللا أعلم مبا أراد ا، لكنا نعلم أنه مل يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه

  ــــــــــــ
معىن استوى : هؤالء القسمان قسم يعني املراد وهؤالء مجهور املعطلة الذين ركبوا التأويل فيقولون. نعم

إىل آخر تأويالم كثرية، خمتلفون .. القدرة أو أوليس معىن إثبات صفة االستواء إمنا معناه استوىل أو 
  .فيما بينهم يف التأويل، لكنهم اتفقوا على التأويل

  .واضح؟ هذا قسم
{ القسم الثاين وهم املفوضة نفوا داللة هذا النص على إثبات الصفة وقال اهللا أعلم مبراده يف هذه اآلية 

  .اهللا أعلم مبا أراد) ٢(} ى وجه ربك ويبقَ{ ) ١(} ثُم استوى علَى الْعرشِ 



__________  
  .٥٤:  سورة األعراف آية -) ١(
  .٢٧:  سورة الرمحن آية -) ٢(

)١/٦٠٧(  

  

اهللا أعلم مبا أراد ا، لكنا نعلم أنه مل يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه، وهذا : وقسم يقولون: يقول
  .من تناقض املفوضة
اهللا أعلم مبراده، إذا كنت : يقولون. نعم. نفون داللة هذا النص على إثبات الصفةإذا كنت، هم اآلن ي

  .ال تعلم معىن هذا اللفظ ملاذا تنفي؟ الذي ال يعلم معىن اللفظ ال يثبت، وال ينفي يسلم يسكت
 مبعىن ما دمتم نفيتم هذه الصفة الثبوتية،: فهذا من تناقض املفوضة أم نفوا الصفة الثبوتية، فقلنا هلم

  .فهمتم معىن هذا اللفظ، أنتم تقولون هذا اللفظ غري مفهوم املعىن
  .نعم. الشاهد أن هذا من تناقضهم

  القسمان الواقفان على الصفات
جيوز أن يكون ظاهرها املراد الالئق جبالل اهللا، وجيوز أن ال يكون : وأما القسمان الواقفان قسم يقولون
  .ريقة كثري من الفقهاء وغريهماملراد صفة هللا وحنو ذلك، وهذه ط

وقوم ميسكون عن هذا كله وال يزيدون على تالوة القرآن وقراءة احلديث، معرضني بقلوم وألسنتهم 
  .عن هذه التقديرات

  ــــــــــــ
  .أما القسمان الواقفان فقسم، قسم يعين متردد شاك ما يدري

  . وحيتمل أن يكون هلا معىن آخر-تعاىلسبحانه و-رمبا أن املراد هذه الصفة الالئقة به : يقول
  .وهذا مذهب كثري من أهل الفقه؛ ألم مل يتخصصوا يف هذا األمر: يقول الشيخ

القسم الثاين الذين ميسكون عن هذا كله وهذا موجود يف بعض العباد يعين يكتفي بقراءة القرآن 
  .نعم.  صفةواحلديث، وال يقول مراد وال غري مراد، وال تثبت صفة وال ال يثبت

  وأن يسلم لداللة الكتاب والسنة وإمجاع األمة، األصل أن يثبت اإلنسان ما ثبت يف الكتاب والسنة
  .فهذه األقسام الستة ال ميكن الرجل أن خيرج عن قسم منها

)١/٦٠٨(  

  



ى والصواب يف كثري من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كاآليات واألحاديث الدالة عل
أن اهللا سبحانه وتعاىل فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب يف هذا وأمثاله بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع 
على ذلك داللة ال حتتمل النقيض، ويف بعضها قد يغلب على الظن، ذلك مع احتمال النقيض، وتردد 

) ٤٠( اللَّه لَه نورا فَما لَه من نورٍ ومن لَم يجعلِ{ املؤمن يف ذلك هو حبسب ما يؤتاه من العلم واإلميان 
 {)١. (  

  ــــــــــــ
وأن يسلم لداللة الكتاب والسنة ، نعم؛ واألصل يف هذا أن يثبت اإلنسان ما ثبت يف الكتاب والسنة 

وشيء من عدم اليقني؛ وهذا بسبب ، نعم رمبا قد يكون عند بعض الناس شيء من التردد. وإمجاع األمة
وتردد املؤمن بذلك هو : (وضعف نور الوحيني يف قلب هذا الشخص؛ وهلذا قال الشيخ، إلميانضعف ا

فهي ، ) ) ٢(} ) ٤٠(ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نورا فَما لَه من نورٍ { : حبسب ما يؤتاه من العلم واإلميان
  . نعم- عز وجل -منحة وموهبة من اهللا 
  شتباه األموراللجوء إىل اهللا عند ا

كان : ومن اشتبه عليه ذلك أو غريه فليدع مبا رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت
اللّهم رب جبرائيلَ وميكَائيلَ :  إِذَا قَام اللّيلَ يصلي يقول- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
أَنت تحكُم بين عبادك فيما كَانوا فيه . عالم الْغيبِ والشهادة. فَاطر السماوات واَألرضِ. وإِسرافيلَ
اهدنِي لما اختلف فيه من الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدي من تشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ ويف رواية . يختلفُونَ
  . يقول ذلككان يكرب يف صالته مث: أليب داود

 - صلى اهللا عليه وسلم -وأدمن النظر يف كالم اهللا وكالم رسوله ، فإذا افتقر العبد إىل اهللا ودعاه
  .انفتح له طريق اهلدى، وكالم الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني

__________  
  .٤٠:  سورة النور آية -) ١(
  .٤٠:  سورة النور آية -) ٢(

)١/٦٠٩(  

  

  ــــــــــــ
 عز وجل -فليلجأ إىل اهللا ، أو إذا احتار يف شيء، أن اإلنسان إذا اشتبه عليه أمر: وهذا هو األصل، نعم
 ويكثر من الدعاء أن يهديه للحق؛ أن يهديه للصواب؛ أن يهديه ملا اختلف - عز وجل - وليدع اهللا -

  .يف صحيح مسلم كما ذكر املؤلف كما - صلى اهللا عليه وسلم -به من احلق كما ثبت عن النيب 



أن يلجأ إليه يف كل حلظة؛ ألن  . - عز وجل -وهنا ال بد للمسلم أن يظهر دائما االفتقار إىل اهللا 
، فإذا انفتح العبد إىل اهللا ودعاه وأدمن النظر يف كالم اهللا: اهلداية والتوفيق يف يده سبحانه وتعاىل يقول

  .انفتح له طريق اهلدى، نيوكالم رسوله وكالم الصحابة والتابعني وأئمة املسلم
وكثرة مطالعة نصوص ، إذًا من أعظم أسباب انفتاح طريق اهلدى للمؤمن صدق اللجأ إىل اهللا نعم

الوحيني وكالم الصحابة؛ مبعىن أن يعتصم اإلنسان ذا احلد املتني ذين املصدرين؛ فإن من متسك ما 
  .عصم بإذن اهللا من الضاللة واالحنراف

، وبتلك االجتهادات، واحنرفوا إال بسبب أم استبدلوا نور الوحيني بتلك األقيسةوما ضل أولئك 
  .وبتلك العقول اليت عشعش فيها اهلوى، نعم

  ايات إقدام املتفلسفة واملتكلمني يف هذا الباب
 وعرف غالب ما يزعمونه برهانا، مث إن كان قد خرب ايات إقدام املتفلسفة واملتكلمني يف هذا الباب 

، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يئول إىل دعوى ال حقيقة هلا، وهو شبهة
أو التمسك يف املذهب والدليل ، أو دعوى إمجاع ال حقيقة له، أو قضية كلية ال تصلح إال جزئية

  .باأللفاظ املشتركة
  ــــــــــــ

ملتفلسفة واملتكلمني يف هذا الباب كيف كانت ايتهم؟ وإذا كان قد خرب اية إقدام ا، نعم: يقول. نعم
 -رضي اهللا عنهم-وكيف أدى م ترك الكتاب والسنة وترك االقتداء مبنهج السلف؛ مبنهج الصحابة 

 الذي هو - عز وجل -كيف أغرقوا يف هذا الضالل واالحنراف؟ وكيف وصل م أن وصفوا اهللا 
  .ه بأعظم األشياء امتناعاوصفو-واجب الوجود بنفسه؛ أعظم موجود 

)١/٦١٠(  

  

ويزعمون أا ، كثري من القواعد اليت يذكروا. نعم. وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة: يقول
أوضح وبني أن كل . وممن تصدى لذلك شيخ اإلسالم، براهني ما هي إال شبه تتضح بالرد والتفنيد
  .ما هي إال شبه ال حقيقة هلا-فات الرباهني اليت أدلوا ا لتعطيل اخلالق عن ص

 لكن ال -والدعوى كلّ يدعي-دعوى : رأى أن غالب ما يعتمدونه يئول إىل دعوى ال حقيقة هلا؛ مبعىن
بد من برهان ال بد من بينة، أو شبهة مركبة من قياس فاسد؛ وهلذا ذكر شيخ اإلسالم أن عام الضالل 

، األقيسة الفاسدة؛ كوم يقيسون اخلالق على املخلوقهؤالء املتفلسفة واملعطلة أتوا من طريق هذه 
كل : هي احلكم على مجيع األفراد كقوهلم مثال: أو قضية كلية، والقضية الكلية، وهذا قياس فاسد

  .ال تصلح إال جزئية؛ ليس كل موصوف جسم هذا الصحيح. موصوف فهو جسم



 فقد أثبت - عز وجل -فت اهللا إذن إذا وص" كل موصوف فهو جسم"هم عندهم قاعدة كقضية كلية 
  .الصحيح أا جزئية وليست قضية كلية، ليس كل موصوف جسم. أنه جسم

وهذا مما : الشهرستاين والباقالين أحيانا يقوالن. نعم أحيانا حيكون إمجاعات. أو دعوى إمجاع ال حقيقة له
هذا قولك وقول فالن !  لك؟من قال. وهذا مما أمجع عليه العقالء: الرازي دائما. أمجع عليه العقالء

  .لكن خيالفك مجهور العقالء-قولك وقول اجلويين وقول الباقالين . وعالن
األلفاظ -أحيانا يأخذون بعض األلفاظ املشتركة . أو التمسك يف املذهب والدليل باأللفاظ املشتركة

، ا ال تدل على هذه املسألةويف احلقيقة أ، فيتمسكون جبزء منها زعما أا تدل على هذه املسألة، املومهة
وهو يف احلقيقة إذا ، قوله هذا يدل على هذا األمر: وأحيانا يتمسكون يف املذهب بقول إمام هلم يقولون

وجدنا أن كالمه ال يدل على ما استدل -ونظرنا مورد كالمه ، ونظرنا سياق كالمه، نظرنا كالمه جمتمعا
  .نعم. به هذا الشخص

  الضد يظهر حسنه الضد

)١/٦١١(  

  

أومهت الغر ما يومهه ، مث إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثرية طويلة غريبة عمن مل يعرف اصطالحهم
وكل ، فإن الضد يظهر حسن الضد ، ازداد إميانا وعلما مبا جاء به الكتاب والسنة، السراب للعطشان

  .وبقدره أعرف، من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما
  ــــــــــــ

هم اعتمدوا على هذه األلفاظ الفضفاضة، هذه األلفاظ الطويلة نعم اليت لبسوا ا على بعض . نعم
إذا رآها من مل يعرف اصطالحهم أومهت الغر الذي هو يغفل؛ جاهل نعم ما : الناس؛ وهلذا يقول الشيخ

، أن هذا فعال براهنييتوقع . يومهه السراب للعطشان، يتوقع أن هذا السراب ماء فإذا جاءه مل جيده شيئا
  .وهي يف احلقيقة ال شيء، أوهام، شبه، وأن هذه قواعد عقلية مسلمة، وأن هذه قواعد كلية

هذا جواب ازداد . مث إن كان قد خرب ايات إقدام العقول ازداد إميانا: هذا جواب قوله" ازداد إميانا"
وكل من كان بالباطل أعلم كان ، ضدفإن الضد يظهر حسن ال، إميانا وعلما مبا جاء به الكتب والسنة
  .نعم. للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف
  موقف الناس جتاه علم الكالم

فإن ، وعلى من قد أاه ايته، فأما املتوسط من املتكلمني فيخاف عليه ما ال خياف على من مل يدخل فيه
فإذا ظهر له ،  من شيء آخرفما بقي خياف، ومن أاه قد عرف الغاية، من مل يدخل فيه فهو يف عافية

  .احلق وهو عطشان إليه قَبِلَه، وأما املتوسط فمتوهم مبا تلقاه من املقاالت املأخوذة تقليدا لمعظّمه وويال



  ــــــــــــ
، قسم مل يدخل يف هذا العلم؛ فهو يف عافية: هذا موقف الناس عموما جتاه علم الكالم ثالثة أقسام. نعم

أيش؟ أنه ال يهدي إىل .... وبلغ ايته وتبني له، وقسم دخل فيه. س وهللا احلمد واملنةوهو أغلب النا
وذكر الشيخ يف أول الكتاب أمثلة لبعض أساطني من هؤالء؛ ، وأنه كاجلاري خلف السراب، حق

  :فاجلويين هو القائل أو املتمثل بـ
د طفت املعاهد كلها فلم أرى إال سريت طريف بني تلك املعامل على ذقن أو قارعا سن نادم لعمري لق

  واضعا كف حائر

)١/٦١٢(  

  

  :الرازي هو القائل أو املتمثل بقول الشاعر. 
وأكثر سعي العاملني ضاللُ وغاية دنيانا أذى ووبال سوى أن مجعنا فيه قيل وقال اية إقدام العقول عقال 

  وأرواحنا يف وحشة من جسومنا ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا
ورأيت أقرب ، تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليال وال تروي غلياللقد 

إِلَيه يصعد الْكَلم { ) ١(} ) ٥(الرحمن علَى الْعرشِ استوى { : الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ يف اإلثبات
 ب{ : واقرأ يف النفي) ٢(} الطَّيهثْلكَم سٌء لَييا { ) ٣(}  شلْمع يطُونَ بِهحلَا ي٤(} ) ١١٠(و. (  

أقروا واعترفوا أم مل جيدوا من هذا الطريق احلق الذي " ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت"
:  من أكثر من خاض يف غمار علم الكالم يقول-!وهو من هو اجلويين؟-بل إن اجلويين ، كانوا ينشدون
أو على ما ميوت عليه ، وأين أموت على عقيديت،  قد رجعت عن كل مقالة ختالف السنةاشهدوا علي أين
قرأت مخسني ألفا يف مخسني ألف، هو أَكَثَر من القراءة : ونقل عنه رمحه اهللا أنه قال. عجائز نيسابور
الذي وركبت البحر اخلضم، وغصت يف ، مث خليت أهل اإلسالم بإسالمهم وعلومهم، وأدمن يف القراءة

واآلن قد رجعت ، وكنت أهرب يف سالف الدهر من التقليد، ى أهل اإلسالم، كل ذلك يف طلب احلق
فإن مل يدركن احلق بلطيف بره فأموت على دين العجائز وخيتم ، إىل كلمة احلق، عليكم بدين العجائز

  .ينفالويل البن اجلوي، عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة اإلخالص ال إله إال اهللا
يا أصحابنا ال تشتغلوا يف الكالم فلو عرفت أن الكالم يبلغ يب : وقال وهو يوصي أصحابه يف آخر حياته

  .ما بلغ ما اشتغلت به
  .أكثر الناس شكا عند املوت أهل الكالم: الغزايل يقول

__________  
  .٥:  سورة طه آية -) ١(



  .١٠:  سورة فاطر آية -) ٢(
  .١١:  سورة الشورى آية -) ٣(
  .١١٠:  سورة طه آية -) ٤(

)١/٦١٣(  

  

اجلويين فُهِم من كالمه هذا . فهذا اعتراف هؤالء الذين وصلوا إىل اية هذا البيان؛ وهلذا بعضهم رجع
  .الغزايل مات وصحيح البخاري على صدره. أنه رجع إىل دين العجائز

لم مل يبلغوا غايته؛ فيتبني هلم أم لكن املشكلة القسم الثاين وهم املتوسطون الذين دخلوا يف هذا الع
وأما املتوسط : (ومل يسلموا كما سلم أصحاب القسم األول؛ وهلذا قال الشيخ، ليسوا على طريق احلق

مبعىن مغتر ذه الكلمات وهذه املقدمات ) فمتوهم مبا تلقاه من املقاالت املأخوذة تقليدا ملعظِّمه وويال
  .نعم . - عز وجل -يف هذا الباطل إىل أن يلقى اهللا وهذه العقليات؛ وهلذا يستمر 

  ما قيل يف علماء الكالم
نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف حنوي، : أكثر ما يفسد الدنيا: وقد قال الناس

  .هذا يفسد األديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد األبدان، وهذا يفسد اللسان
فلسفة وغريهم يف الغالب يف قول خمتلف، يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي ومن علم أن املتكلمني من املت

  :منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصرية، وأن حجته ليست ببينة وإمنا هي كما قيل فيها
  حقا وكل كاسر مكسور حجج افت كالزجاج ختاهلا
حكمي يف أهل :  حيث قال- عنه  رضي اهللا-ويعلم العليم أم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي 

ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب ، الكالم أن يضربوا باجلريد والنعال، ويطاف م يف القبائل والعشائر
  .والسنة وأقبل على الكالم

)١/٦١٤(  

  

 -والشيطان مستحوذ عليهم، ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعني القَدرِ واحلريةُ مستولية عليهم
أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا مسعا . رفقت عليهمرمحتهم وت

فَما أَغْنى عنهم سمعهم ولَا أَبصارهم ولَا أَفْئدتهم من شيٍء إِذْ كَانوا يجحدونَ بَِآيات { : وأبصارا وأفئدة
  ) .١(} ) ٢٦(بِه يستهزِئُونَ اللَّه وحاق بِهِم ما كَانوا 

  ــــــــــــ



  :نعم يعين النظر إىل هؤالء املتكلمني ينظر إليهم من جهتني
حكمي :  رأيت أم مستحقون ملا قاله الشافعي -نعم كما قال املؤلف-إن نظرت إليهم بعني الشرط 

ؤثر على احلق ومينع من باب إنكار وي، بأهل الكالم أن يضربوا باجلريد والنعال مبعىن أن يؤخذ على أيديه
  .هذا إذا نظرت إليهم بعني الشرط. املنكر ومن باب التعاون على الرب والتقوى

__________  
  .٢٦:  سورة األحقاف آية -) ١(

)١/٦١٥(  

  

 كتب عليهم هذا األمر وقدر عليهم هذا - عز وجل -أما إن نظرت إليهم بعني القدر؛ مبعىن أن اهللا 
رمحتهم - إذا نظرت إليهم بعني القدر واحلرية مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم :األمر يقول

لكنهم ملا - ذكاء أعطاهم عقول - عز وجل -أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء؛ أعطاهم اهللا . ورفقت عليهم
ا هذ، أعطوا ذكاء ومل يؤتوا زكاء صالحا وتقى. استخدموها يف غري ما خلقت له صارت وباال عليهم

الذكاء هذا العقل إن مل حيكم بالصالة إن مل حيكم بالعلم الشرعي إن مل حيكم بالتقى عاد وباال على 
أذكياء على جانب كبري من العقل؛ وهلذا إذا قرأت يف كالمهم -صاحبه؛ وهلذا هؤالء أعطاهم اهللا ذكاء 

الم عن الرازي أنه بل كما ذكر شيخ اإلس! وما سطّروه وما قعدوه تتعجب كيف خيفى عليهم احلق؟
والقول احلق ال يعرفه فال يذكره، ، أحيانا يذكر األقوال يف هذه املسألة عشرات األقوال أقوال الناس

وأعطوا فهوما؛ أعطاهم اهللا ، وهو صاحب عقلية على مستوى كبري جدا من الذكاء لكنه مل يؤت زكاؤه
العلم ليس . هم يف غري العلم الشرعيلكنهم مل يعطوا علوما، استخدموا هذا الف- فهما - عز وجل -

  .كل ما قرئ وكل ما كتب
قال الصحابة هم أويل العرفان وما سوى ذاك وسواس الشياطني العلم قال اهللا قال رسوله العلم ما قال 

  فيه حدثنا
،  الذكاء- عز وجل -فلوا استخدموا عقوهلم يف هذا العلم ألعطاهم اهللا ، هذا هو العلم الشرعي

{ : وأعطوا مسعا وأبصارا وأفئدة، لكنهم مل ينتفعوا بذلك؛ السبب،  الفهم- عز وجل - وأعطاهم اهللا
فَما أَغْنى عنهم سمعهم ولَا أَبصارهم ولَا أَفْئدتهم من شيٍء إِذْ كَانوا يجحدونَ بَِآيات اللَّه وحاق بِهِم ما 

  ) .١(} ) ٢٦(نَ كَانوا بِه يستهزِئُو
__________  

  .٢٦:  سورة األحقاف آية -) ١(

)١/٦١٦(  



  

كَما لَم يؤمنوا بِه { ما السبب؟ ) ١(} ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم { :  أخرب أنه قال- عز وجل -واهللا 
 ةرلَ مم كانوا حريصني ، حنرافملا جاءهم احلق ردوا؛ فأعقبهم هذا الضالل وهذا اال) ٢(} أَوعلما أ

 لكنهم حرموا من هذا األمر؛ والسبب أن احلق ملا - عز وجل -على احلق، حريصني على ترتيه اهللا 
  .جاءهم أول ما جاءهم ردوه وما قبلوه

 -وبناًء على هذا خيشى املؤمن على نفسه أو خيشى اإلنسان على نفسه إذا جاءه أمر اهللا أو أمر رسوله 
 نفاقا ال يعود - عز وجل -أن يعقبه اهللا - ورده بسبب شبهة أو بسبب هوى - عليه وسلم صلى اهللا

  .إليه اإلميان بعد ذلك
وعلمهم وخربم حيث حذروا عن ، ومن كان عليما ذه األمور تبني له بذلك حذق السلف: (مث قال

الكتاب والسنة مل يزدد إال وعلم أن من ابتغى اهلدى يف غري ، الكالم ووا عنه وذموا أهله وعابوهم
، وذموا أهله، مبعىن من عرف هذا األمر تبني له أن السلف ملا وا عن الدخول يف علم الكالم) بعدا

وهو ال ، وبينوا خطر هذا العلم؛ كل ذلك ألجل ماذا؟ ألجل أن خيشى على اإلنسان الضالل واالحنراف
  .يدري
غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا { ط املستقيم الذين أنعم عليهم فنسأل اهللا العظيم أن يهدينا الصرا: مث قال

 الِّنيآمني) ٣(} ) ٧(الض.  
  

وأن يرفع ، وأن جيزيه عن اإلسالم واملسلمني خري جزاء، ونسأله سبحانه وتعاىل أن يغفر لشيخ اإلسالم
نبيني والصديقني والشهداء، وأن حيشرنا وإياه يف زمرة الذين أنعم عليهم من ال، درجته يف املهديني

  .وسبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك، وحسن أولئك رفيقا
__________  

  .١١٠:  سورة األنعام آية -) ١(
  .١١٠:  سورة األنعام آية -) ٢(
  .٧:  سورة الفاحتة آية -) ٣(

)١/٦١٧(  

  

  


